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Indien u niet per automatische incasso betaalt, wilt u dan uw contributie vóór 1 maart overmaken? 

 
Contributie 2015:  leden € 26,50, huisgenootleden € 13,75,  jeugdleden € 19,-   

IBAN: NL64 INGB 0005 4540 51  t.n.v. KNNV afd. Noordwest-Veluwe      

 

Een opzegging van het lidmaatschap dient tenminste twee maanden voor aanvang van het nieuwe 

kalenderjaar schriftelijk of per e-mail door het bestuur te zijn ontvangen. 

 

BESTUUR                 netnummer (tenzij anders vermeld)  0341  
Waarnemend voorzitter:  Nico Hoogteyling niebrie@solcon.nl    554461 

 

Secretaris:   Volkert Bakker  secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl  424293 

    P.C. Hooftlaan 12 

3852 BE Ermelo 

 

Ledenadministratie:  Ria Thijs  ria.thijs@planet.nl    253509 

 

Penningmeester:   John Smal  john@groenevos.nl    424275     

 

    

Bestuurslid en vice-voorzitter: Lex Groenewold a.w.groenewold@hetnet.nl   561741 

 

Bestuurslid:   Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com   254538 

 

KNNV-website:       www.knnv.nl/noordwestveluwe 

Websitebeheerder:  Frank ten Bolscher webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl     06-15131632 

       

REDACTIE 
Redactieadres:      klokje@noordwestveluwe.knnv.nl          

Redactie:   Chris Herzog  herzog@caiway.nl    425307 

    Nico de Jong  margnic@gmail.com    769052 

           

Bezorging Linnaeusklokje: Ati Vijge                     awvijge@kpnmail.nl                            560901 

      

Algemene info:      info@noordwestveluwe.knnv.nl 

 

 

MET UW KNNV IN DE WOLKEN:   klik op Skydrive en snuffel eens rond in het ledenarchief! 
 

 

Het Linnaeusklokje wordt gedrukt bij De Wissel in Harderwijk.. Al het gebruikte papier heeft FSC keurmerk. 

WAARNEMINGEN  

Op de website is de rubriek “……..vertelt” te vinden. Leuke waarnemingen of andere 

wetenswaardigheden kunt u sturen aan webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl 

 

 

Voorplaat:  Huismoeder  (foto: Nico de Jong) 
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Bekijk het Linnaeusklokje in kleur op de website knnv.nl/noordwestveluwe 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid? 
Als ik dit schrijf, meldt het voorjaar zich aan alle kanten. Volgens de 
berichten loopt de natuur zo'n 14 dagen voor! De natuur zie je natuurlijk 
niet lopen, maar dat alles snel gaat, kan je niet ontgaan. 
De grutto's laten zich weer massaal horen in de Arkemheense polder.  
De eerste citroenvlinders en kleine vossen vertonen zich in de tuin zodra 
de zon schijnt. Het lieveheersbeestje met 7 stippen kruipt weer rond en 
de honingbijen en zweefvliegen (o.a. blinde bij) weten de crocussen en 
sneeuwklokjes te vinden. En in de bermen steken de gele kopjes van het 
klein hoefblad hier en daar massaal omhoog. 
Als u dit leest, is de natuur alweer een paar weken verder, zal de tjiftjaf 
weer overal te horen zijn en zullen de boerenzwaluwen het luchtruim vullen met hun gekwetter. 
Een mooie tijd om er weer op uit te trekken en volop van de natuur te genieten. 
Ook binnen de vereniging klinken weer nieuwe geluiden. Het bestuur is blij dat inmiddels de 
laatste vacatures snel zijn ingevuld. Nico de Jong gaat samen met Chris de redactie van het 
Linnaeusklokje doen, Henk Oliedam gaat de cursussen coördineren en Jan Willem Jonker 
gaat de externe publiciteit verzorgen.  
De suggestie op de ledenvergadering om een maandelijkse wandelclub te starten is nog 
dezelfde dag opgepakt. Marian de Keijzer en Anne Norg gaan elke maand "De wandeling" 
verzorgen. Elders leest u daar meer over. 
In het excursieprogramma voor de komende 6 maanden vindt u weer een groot aantal  
excursies. Hierbij zowel bekende succesnummers als de Leemputten, de Hoge Veluwe en ook 
excursies rond soortgroepen als ringslang en spinnen. 
Nieuw is ook het inventarisatiegebied dat gekozen is voor 2015: het landgoed Vanenburg en 
omgeving tussen Ermelo en Putten. Per 1 april stoppen we met de inventarisatie van Nieuw 
Groevenbeek en starten we met de Vanenburg. In dit blad vindt u daar meer over en ook over 
de inventarisatiedag op zaterdag 22 augustus. 

Dick Dooyewaard 
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Welkom nieuwe leden: 
De heer H.E. Berkelouw,  John Coltranestraat 16, 3069 XK  Rotterdam 
De h eer E.P. Duvekot,  Vollenhovemeen 15, 3844 NC  Harderwijk 
 
 
 Het Pakhuis is rolstoeltoegankelijk 

 
De KNNV  organiseert  regelmatig activiteiten in 
het Centrum voor erfgoed, natuur en milieu Het 
Pakhuis te Ermelo. Daarbij is van belang te weten 
dat deze accommodatie toegankelijk is voor 
rolstoelen.  

 
 

   Ledentaxi voor leden naar een avondactiviteit  
 Onderstaand het lijstje met naam, adres en telefoonnummer van de 
vrijwillige  chauffeurs. Een lid, dat graag naar een algemene lezing wil en 

niet zelf kan gaan, kan dan contact opnemen met een chauffeur, die op weg bij hem/haar in de 
buurt komt. Degenen, die mee willen rijden en (ongeveer) op de route van onderstaande leden 
wonen, kunnen zelf een afspraak maken. 

Naam Adres Postcode Telefoon 

Volkert Bakker P.C. Hooftlaan 12, Ermelo 3852 BE 0341-424293 

Dick Dooyewaard Berkenlaan 9, Ermelo 3851 PP 0341-254538 

Janny Habermehl Seringweg 21, Ermelo 3852 GP 0341-557171 

Nico Hoogteyling L Cachetstraat 77, Ermelo 3851 ZD 0341-554461 

Ellen&Tjalling vd Meer Fuikpad 3, Harderwijk 3844 KG 0341-420199 

Harm Werners Parklaan 2, Putten 3881 CT 0341-356291 

 
 
Kopij voor Linnaeusklokje 3-2015 graag voor 15 september mailen naar 
klokje@noordwestveluwe.knnv.nl 
 
 
 
 

 
 
 
        Linny 

 

We gaan in 2015 op zoek 
naar meer groeiplaatsen 
van de kleine schorseneer 

 

 
 

mailto:klokje@noordwestveluwe.knnv.nl
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Op de afgelopen jaarvergadering in het buurthuis van Huinen heb ik bij de opening enkele 
woorden gewijd aan de ontwikkelingen die momenteel op landelijk niveau spelen aangaande 
de mogelijke oprichting van een nieuwe, landelijke natuurorganisatie voor vrijwilligers. Voor 
diegenen die niet bij de vergadering aanwezig waren, herhaal ik hieronder nogmaals dit deel 
van de opening:  
 
“Op landelijk niveau is namelijk recent de beslissing genomen om samen met de IVN te gaan 
werken aan een nieuwe vereniging.  Deze zou al over twee jaar het daglicht moeten zien. 
Hiertoe zijn een gezamenlijke stuurgroep en een projectgroep geïnstalleerd die het een en 
ander gaan uitwerken. 
 
Het is uitdrukkelijk niet te bedoeling om een fusie van KNNV en IVN tot stand te brengen.  
Het streven is om te komen tot een geheel nieuwe vereniging en vervolgens de oude 
verenigingen op te heffen. Hierdoor hoopt men een aantal gevoelige obstakels te omzeilen.  
Hoe de nieuwe vereniging eruit gaat zien, is nog niet bekend. Over de mogelijke 
consequenties die het voor ons als afdeling zal hebben, is daarom ook nog geen zinnig woord 
te zeggen. Omdat wij geen IVN-afdeling in onze directe woonplaats/regio hebben, is het naar 
mijn idee onwaarschijnlijk dat we fysiek samen zullen gaan met een andere afdeling van de 
IVN. Maar of wij dan een regionale excursie zullen gaan organiseren voor 25 of voor 250 man? 
Het zou allemaal maar zo kunnen. 
 
Ik heb er vertrouwen in dat het een toekomstbestendige vereniging gaat worden en dat is 
nodig omdat we ertoe doen. Veel professionele organisaties, zoals Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer, bieden immers ook tal van natuuractiviteiten aan. Zij missen echter de 
sociale component. Er is niets zo leuk als het samen met vrienden of bekenden regelmatig 
genieten van de natuur. Ook het natuurbeschermingsaspect van onze vereniging, is er één die 
niet snel door professionele organisaties zal worden overgenomen. 
In ieder geval zie ik er naar uit wat deze nieuwe organisatie ons gaat brengen. En hoe het ook 
zal lopen…, met onze groene buurverenigingen kunnen we het nu al goed vinden! 
Ik denk dus dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet mogen zien.” (einde citaat) 
 
Het is de intentie van de landelijke besturen om in april de contouren van de nieuwe 
organisatie, inclusief de organisatievorm, de invulling van het merk, het beleidsprogramma en 
ledenbeleid, voor te leggen. 
 
Tijdens de beleidsraad op 7 februari jl. is het onderwerp uitvoerig aan de orde geweest en was 
er gelegenheid om meningen uit te wisselen. Hier hebben wij namens onze afdeling gebruik 
van gemaakt door te wijzen op het belang van de natuurbeschermingsdoelstelling in de 
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statuten van de nieuwe organisatie. Ook op de ‘vertegenwoordigende vergadering’ op 11 april 
zullen de aanwezigen worden geïnformeerd en geconsulteerd. Over de stappen die daarna 
worden gezet, zullen de landelijke besturen de afdelingen zo snel mogelijk verder informeren.  
Op de komende ‘vertegenwoordigende vergadering’ zal er dus waarschijnlijk meer 
duidelijkheid komen! 
Verder kunt u op Onedrive (in de map ‘laatste nieuws’) de brief inzien die op de beleidsraad is 
uitgedeeld over het bovenstaande.         

Nico Hoogteyling 
 
 
 
DE WANDELING 
In de jaarvergadering van de KNNV Noordwest-Veluwe werd door de voorzitter een nieuw 
wandelplan voorgesteld. Het bleek bij andere afdelingen goed aan te slaan en wie weet zou 
een dergelijk plan ook iets voor ons zijn. 
Waar gaat om bij deze wandelingen: niet om kennisoverdracht van bloem/plant en vogels of 
macrofotografie, maar wel om al wandelend te genieten van de natuur en natuurlijk van elkaar. 
Wij, Marian de Keijzer (uit Ermelo) en Anne Norg (uit Harderwijk) hebben voor deze nieuwe 
loot van de KNNV dan ook gekozen voor de naam: De wandeling. 
Hoewel de agenda van onze afdeling redelijk bezet is, bleek met wat creativiteit een planning 
mogelijk te zijn. Voorlopig voor de periode van 6 maanden, eenmaal per maand. 
Duur van de wandelingen zal 1½ tot 2 uur zijn, afwisselend op woensdag- en zondagmiddag. 
De eerste wandeling is op 15 april, tijd 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Poolseweg in 
Leuvenum. 
Mocht je geen vervoer hebben, dan kun je altijd meerijden vanaf de bekende parkeerplaatsen 
in Harderwijk of Ermelo om 13.30 uur. (Een fietstochtje is trouwens ook goed te doen.) 
En na de wandeling is er gelegenheid om bij De Zwarte Boer nog wat te drinken. 
Wij verheugen ons op De Wandeling! 

Marian en Anne 
 
 
EXCURSIES EN DETERMINEERAVONDEN 
Als niet anders bij de excursies vermeld staat, zijn de vertrekplaatsen als volgt: 
Harderwijk: hoek Johanniterlaan/Selhorstweg bij voormalig postkantoor 
Ermelo: parkeerterrein hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor Kerkelijk Centrum 
Voor excursies waarbij Harderwijk de eerste vertrekplaats is, wordt deelnemers die vanuit 
Harderwijk willen meerijden, verzocht dit van te voren door te geven aan de betreffende 
excursieleider. 
Voor dagexcursies wordt aanbevolen brood en koffie of thee mee te nemen. Als opgave voor 
een excursie nodig is, vergeet dan niet dit op tijd te doen. 
Wanneer tijdens de excursie met iemand wordt meegereden, is het gebruikelijk dat aan de 
bestuurder een vergoeding wordt betaald voor de kosten. Voor onze afdeling geldt als richtlijn 
een bedrag van € 0,07 per km per passagier. 
Op de homepage van onze website www.knnv.nl/noordwestveluwe bevindt zich een 
mogelijkheid om het Gastenboek te openen. Hierin kunnen de organisatoren van een excursie 
op het laatste moment bijzonderheden vermelden, b.v. een afgelasting in verband met 
ongunstige weersomstandigheden. 

http://1drv.ms/1BJBvcG
http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
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Op zoek naar rupsen 
In de nabije omgeving gaan we onder het toeziend oog van Ati Vijge op zoek naar rupsen.  
Wie zin heeft om mee te gaan, moet het Gastenboek in de peiling houden. Uiteraard kunnen 
belangstellenden zich van tevoren aanmelden via een mailtje of telefoontje naar 
harmwerners@hotmail.nl, 0341-356291. Zij krijgen evenals degenen die zijn opgenomen in de 
‘mailcirkel’ van de Vlinderwerkgroep bericht over datum en tijdstip van de excursie. 
 
Zondag 12 april 2015 
Vogelexcursie Harderbroek, Harderbos en Strandgaperplas 
Vertrek: Ermelo 08:45 uur, Harderwijk 09:00 uur. De excursie duurt tot 12:30 uur. 
Deze excursie heeft al eerder op het programma gestaan; op 24 januari was het door ijzel en 
sneeuw te gevaarlijk op de polderwegen om daar te rijden. We gaan eerst zien wat er in het 
(nieuwe) Harderbroek  aan vogels is. Vervolgens bezoeken we de vogelhut in het Harderbos 
en daarna lopen we over de Strandgaperweg naar de plas, die de laatste jaren regelmatig 
bijzondere vogels, zoals de Geoorde Fuut in zomerkleed, bevatte. Excursieleiding: Hans 
Fondse. 
 
Woensdag 15 april 2015 
Wandeling 
Vertrek: Ermelo 13:30 uur, Harderwijk 13:30 uur 
Zie elders in dit blad onder de titel ‘De Wandeling’. Vandaag wandelen we om 14:00 uur 
ongeveer 1½ à 2 uur vanaf de parkeerplaats aan de Poolseweg in Leuvenum onder leiding 
van Marian de Keijzer en Anne Norg. 
 
Zaterdag 18 april 2015 
Dagexcursie Kievitsbloemen in de omgeving van Zwolle 
Vertrek: Ermelo 08:45 uur, Harderwijk 09:00 uur 
Vanaf half april tot begin mei bloeit de wilde Kievitsbloem. Dit is een zeldzame plant, die alleen 
langs het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht nog in redelijke aantallen voorkomt. Deze 
keer kiezen we voor een wandeling in de omgeving  van het Zwarte Water ten noorden van 
Zwolle, waar we vooral in de omgeving van het natuurgebied Buitenlanden Langenholt vanaf 
de weg de Kievitsbloemen kunnen zien. Landschappelijk is deze omgeving ook fraai met 
knotwilgen en poelen waarin de zeldzame Knoflookpad voorkomt. In de knotwilgen broedt de 
Steenuil en in de rietlanden komt de Kwartelkoning voor. Er is geen horeca dus drinken en 
lunchpakket mee en natuurlijk waterdicht schoeisel. Opgeven bij Anne-Marie Fondse voor 
donderdagavond 16 april. E-mail jmfondse@gmail.com , telefoon 0341-557276 of mobiel 06-
12049194. 
 
Zondag 26 april 2015 
Wandeling langs de beken rond Voorthuizen 
Vertrek Harderwijk 13:00 uur, Ermelo 13:15 uur, Voorthuizen 13:30 uur bij de kruising 
Hoofdstraat/Noordersingel 
Deze wandeling staat in het teken van de beken rond Voorthuizen. Vanuit het dorp volgen we 
min of meer de Ganzenbeek om via de Appelseweg uit te komen bij de Hoevelakensebeek. 
Hier start het door onder meer het Plaatselijk Belang bewegwijzerde Beekwandelpad. De 
beken rond en door Voorthuizen ontwateren het hoger gelegen deel ten oosten van 

mailto:harmwerners@hotmail.nl
mailto:jmfondse@gmail.com
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Voorthuizen. De plaatsnaam is ontleend aan een doorwaadbare plaats. Vanzelfsprekend valt 
er op natuurgebied het een en ander te beleven op en langs deze route. Op de 
wandelpadborden is het in het dorpscentrum geplaatste beeldhouwwerk van De Bunckman 
afgebeeld. Deze beeltenis slaat terug op de legende van een moedige violist, die met zijn 
virtuoze spel een alom gevreesde reus en struikrover wist te verslaan. De lengte van de 
wandeling is ongeveer 8 kilometer en zal worden (be)geleid door Harm Werners. 
Deelnemers die vanuit Harderwijk willen meerijden, wordt verzocht dit van te voren door te 
geven aan harmwerners@hotmail.com. 
 
Dinsdag 5 mei 2015 
Determineeravond 
Aanvang: 19:30 uur 
Ook dit jaar zijn er weer determineeravonden bij Lucie Wessel. Lucie is coördinator van de 
plantenwerkgroep van IVN Nijkerk en houdt op de 1e dinsdag van de maand in het seizoen 
determinatieavonden bij haar thuis, waarbij ook KNNV-ers van harte welkom zijn. De avonden 
worden gehouden bij Lucie Wessel,  Prinsenweg 22/101, 3862 PW  Nijkerk, tel. 06-42506571, 
e-mail luciewessel@zonnet.nl.  Een loep en flora zijn fijn om bij de hand te hebben, maar er 
kan ook samen gedaan worden. 
 
Zaterdag 9 mei 2015 
Excursies Hoog Buurlo en Radio Kootwijk 
Vertrek: Harderwijk 07:45 uur, Ermelo 08:00 uur 
Opgave uiterlijk 24 april bij Tjalling van der Meer, tjalling.ellen@caiway.nl of 0341-420199. 
Graag even vermelden of je deel wilt nemen aan de rondleiding door de “Kathedraal” Radio 
Kootwijk. Vertrektijd onder voorbehoud (afhankelijk deelname rondleiding). 
De kosten van deze rondleiding onder leiding van een gids van Staatsbosbeheer bedragen € 
7,50. De excursies staan onder leiding van leden van de afdeling Apeldoorn. 
Vele jaren is de jaarlijkse gewestelijke excursie georganiseerd door het bestuur van het 
Gewest IJsselstreek. De laatste was de geslaagde excursie naar Schiermonnikoog met onder 
andere een tiental leden van onze afdeling op 12 april 2014. 
Tijdens de gewestelijke vergadering van 3 november 2014 is afgesproken dat de afdelingen 
van het Gewest (Apeldoorn, Deventer, Epe-Heerde, Lelystad, Noordwesthoek, Noordwest-
Veluwe en Zwolle) in het vervolg bij toerbeurt deze excursie zullen organiseren in een 
bijzonder en aantrekkelijk gebied binnen het werkgebied van de afdeling en dus binnen het 
Gewest. Ook het uitgangspunt van de 3e zaterdag van november is vervallen,  zodat de 

gewestelijke excursie in verschillende jaargetijden 
kan worden gehouden en dan ook meer divers kan 
zijn.  
De afdeling Apeldoorn was bereid het spits af te 
bijten met gewestelijke excursies op 9 mei 2015 
met als doel Hoog Buurlo/Radio Kootwijk. 
 
Hoog Buurlo is een mooi voorbeeld van een 
karakteristiek oud Veluws cultuurlandschap.  Het 
bestaat uit oude boerenerven met daaromheen 
kleinschalige, extensief bewerkte 

mailto:harmwerners@hotmail.com
mailto:luciewessel@zonnet.nl
mailto:tjalling.ellen@caiway.nl
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landbouwgronden, beschut door struwelen, heggen en wallen van onder andere eikenhakhout 
en dit alles liggend tussen uitgestrekte heidevelden, zandverstuivingen en bossen.  
Omroep Gelderland over Hoog Buurlo: https://www.youtube.com/watch?v=O0hPaHk9Epw  
In de directe omgeving ligt het voormalige complex Radio Kootwijk. Het terrein en de 
gebouwen worden beheerd door Staatsbosbeheer. Het hoofdgebouw is enige tijd geleden 
gerestaureerd en Staatsbosbeheer geeft rondleidingen in dit gebouw. 
Geschiedenis Radio Kootwijk: https://www.youtube.com/watch?v=r3QF-oRi9J4  
 
Onder voorbehoud ziet het dagprogramma er als volgt uit: 

8:45 uur verzamelen op de parkeerplaats van café 
De Garage Radio Kootwijk,  adres: Radioweg 3, 
7348 BG Radio Kootwijk. Café De Garage: 
https://www.youtube.com/watch?v=4lQJ2vSxYEI  
9:00-9:45 uur rondleiding in het hoofdgebouw van 
Radio Kootwijk door een gids van SBB: entree € 
7,50 p.p. De rondleiding is vrijwillig en de 
entreeprijs is voor eigen rekening. 
10:00 uur keuze uit 3 begeleide wandelingen door 
de KNNV afdeling Apeldoorn: 
- wandeling in de omgeving van Hoog Buurlo, 
grootschalig heidelandschap, gericht op vogels, 

vegetatie en landschap; duur 4 à 5 uur 
- wandeling door het buurtschap Hoog Buurlo, gericht op cultuurhistorie; duur 2 à 3 uur 
- wandeling Kootwijker stuifzand, gericht op landschap en geomorfologie 
(stuifzandontwikkeling); duur 2 à 3 uur. 
Tijdens de wandelingen zal worden gepauzeerd voor koffie/lunch. Ieder dient, zoals 
gebruikelijk tijdens gewestelijke excursies, zelf te zorgen voor lunch en drinken. Na afloop van 
de wandelingen is er een mogelijkheid tot verpozing in het café De Garage. 
 
Zondag 17 mei 2015 
Wandeling 
Zie elders in dit blad onder de titel ‘De Wandeling’. We wandelen 1½ à 2 uur onder leiding van 
Marian de Keijzer en Anne Norg. Plaats en tijd worden later bekendgemaakt. 
 
 
Zaterdag 23 mei 2015 
Vlinderexcursie Bargerveen 
Vertrek: Ermelo 9:00 uur, Harderwijk 9:15 uur 
Opgave voor vrijdag 22 mei bij Harm Werners, 
harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291 
We gaan nadat de weersomstandigheden in 2014 roet in het 
eten gooiden dit jaar opnieuw een poging wagen het prachtige 
natuurgebied het Bargerveen in Drenthe te bezoeken. Dit 
befaamde hoogveengebied kenmerkt zich door een afwisseling van moeras, grasland en 
heide. Daarom is er op flora- en faunagebied veel te zien. Wij gaan speciaal op zoek naar de 
Aardbeivlinder (foto: Harm Werners) die hier nog in behoorlijk hoge aantallen voorkomt. Deze 
soort was bij ons lang in de Leemputten te vinden, maar is hier de laatste jaren niet meer 

https://www.youtube.com/watch?v=O0hPaHk9Epw
https://www.youtube.com/watch?v=r3QF-oRi9J4
https://www.youtube.com/watch?v=4lQJ2vSxYEI
mailto:harmwerners@hotmail.nl
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aangetroffen. Daarnaast kunnen we in het gebied de nodige vroege libellensoorten 
verwachten. Rond 16.00 uur gaan we weer naar huis. Harm Werners zal deze excursie 
(bege)leiden. Let op het weer en kijk hiervoor op het Gastenboek bij twijfel of de excursie al 
dan niet doorgaat. 
 
Woensdag 27 mei 2015 
Dagexcursie naar de orchideeën in het stroomdalgebied van de Drentse Aa 
Vertrek: Ermelo 08:15 uur, Harderwijk 08:30 
Eind mei/ begin juni bloeit in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentse Aa de Brede 
Orchis, een prachtige orchidee. Veertig jaar geleden bloeiden er bijna geen orchideeën meer 
in dit gebied, maar door een consequent hooilandbeheer komt de plant nu vooral bij 
Oudemolen weer in een groot aantal percelen voor, soms bij duizenden tegelijk. Het gebied is 
niet alleen bijzonder door de verschillende soorten orchideeën. Van de 1400 plantensoorten 
die de Nederlandse flora kent, komen er 800 in het gebied van de Drentse Aa voor, waaronder 
de Zwarte Rapunzel. Lunchpakket mee en goed waterdicht schoeisel. Opgeven bij Anne-Marie 
Fondse voor maandag 25 mei. E-mail jmfondse@gmail.com, telefoon 0341-557276 of mobiel 
06-12049194. 
 
Zaterdag 30 mei 2015 
Vertrek: Ermelo 09:00 uur, Harderwijk 09:15 uur. Einde ca. 13:15 uur 
Verzamelen: 09:30 uur op het parkeerplaatsje bij de ingang van Priorij ‘De Essenburgh’, 
Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE  Hierden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezamenlijke excursie van: IVN-Nijkerk, 
     KNNV-Noordwest Veluwe, 
     Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, 
     IVN-Noordwest-Veluwe, 
     St. Natuur- en milieubescherming Putten. 
 
Ook dit jaar wordt er weer een gezamenlijke excursie 
gehouden door de samenwerkende 
natuurverenigingen van de Noordwest-Veluwe. 
Wegens het succes van de excursie in april 2013 
hebben we wederom besloten om abdij de 
Essenburgh als vertrekpunt te nemen en vandaar ‘De 
Hierdense Poort’ te bezoeken. Konden we de vorige 
keer genieten van het zeer  vroege voorjaar, ditmaal 
zijn we ruim een maand later en zal het accent naast 
plantjes en vogels ook liggen op vlinders en andere 
insecten.  

mailto:jmfondse@gmail.com
http://abdijvanberne.nl/index.php/leven/priorij-de-essenburgh
http://abdijvanberne.nl/index.php/leven/priorij-de-essenburgh
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De Essenburgh zelf  ligt op een oud landgoed, omgeven door oude loofbossen en doorsneden 
door de Hierdense beek.   
Hiervanuit kan weer worden doorgelopen naar het boscomplex Bloemkampen (een van de 
mooiste en grootste essenhakhoutbossen in Nederland) en de Veluwemeerkust. “Met name 
het afgeplagde Leeuweriks- en Kievitsweiland zijn ‘botanische pareltjes’ met soorten als Riet- 
en Vleeskleurige Orchis, Kleine en Ronde Zonnedauw.” Dit is ook een prachtige tijd om op 
zoek te gaan naar vogels in de verschillende biotopen. Zo lopen we vanaf het parkachtige 
landgoed (Essenburgh), via rijke weiden met bospercelen (Bloemkampen) richting de 
openheid en van de Veluwemeerkust, met haar vele riet-, moeras- en watervogels. 
 

Er zullen drie wandelingen tegelijkertijd van start gaan:  
1) vogelwandeling in de richting van de randmeerkust, 
o.l.v. Benno van den Hoek & Nico Hoogteyling. 
2) plantjes bekijken in en rond de soortenrijke 
essenhakhoutbossen en afgeplagde weilanden van de 
Bloemkampen, o.l.v. Anne-Marie Fondse en Lucie 
Wessel. 
3) vlinders en andere insecten spotten in de 
Bloemkampen, o.l.v.  Harm Werners. 
Wij zijn er van overtuigd dat er voldoende kennis zal 
zijn binnen de excursiegroepen om zo’n beetje alles 

wat we tegenkomen op naam te brengen. Tenslotte zijn we met vijf verenigingen 
vertegenwoordigd! 
De verwachte duur is 
ongeveer 3½ uur. Na afloop is 
het mogelijk om nog wat na te 
praten op het terras van ‘De 
Essenburgh’ onder het genot 
van een  kopje koffie of iets 
van de lunchkaart. Dit is 
overigens wel voor eigen 
rekening.  
Introducés zijn van harte 
welkom, zij kunnen op deze 
wijze kennis maken met onze 
verenigingen. Opgave vooraf 
is niet noodzakelijk. Voor alle 
excursies is het aan te bevelen 
om stevig schoeisel of laarzen 
aan te trekken. 
             Gezamenlijke excursie 2013 
 
Inlichtingen kunt u krijgen bij Nico Hoogteyling (0341-554461 of niebrie@solcon.nl). 
 
 
 

http://www.natuurmonumenten.nl/veluwemeerkust
mailto:niebrie@solcon.nl
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Dinsdag 2 juni 2015 
Determineeravond 
Aanvang: 19:30 uur 
Ook dit jaar zijn er weer determineeravonden bij Lucie Wessel. Lucie is coördinator van de 
plantenwerkgroep van IVN Nijkerk en houdt op de 1e dinsdag van de maand in het seizoen 
determinatieavonden bij haar thuis, waarbij ook KNNV-ers van harte welkom zijn. De avonden 
worden gehouden bij Lucie Wessel,  Prinsenweg 22/101, 3862 PW  Nijkerk, tel. 06-42506571, 
e-mail luciewessel@zonnet.nl.  Een loep en flora zijn fijn om bij de hand te hebben, maar er 
kan ook samen gedaan worden. 
 
Woensdag 3 juni 2015 
Avondexcursie in de omgeving van Kasteel de Vanenburg 
Verzamelen: 19:00 uur op de parkeerplaats van Kasteel ‘De Vanenburg’, Vanenburgerallee 
13, 3882 RH  Putten 
Dit gebied is gekozen tot projectgebied van onze afdeling voor 2015. Ten behoeve van de 
publicatie over dit gebied willen wij de vegetatie op meerdere tijdstippen in kaart brengen. Op 
deze avond bekijken wij de vroege zomerflora. Houd voor eventuele bijzonderheden of 
aanvullende informatie het gastenboek op www.knnv.nl/noordwestveluwe in de gaten. 
 
Zaterdag 6 juni 2015 
Ringslangenexcursie Oostvaardersveld 
Vertrek: Ermelo 12:15 uur, Harderwijk 12:30 uur 
Aanvang: 13:00 uur kruising Knardijk/Lage Vaart nabij rood-wit sluiscomplex 
Duur: naar schatting 2½ uur 
Samen met KNNV Lelystad gaan we op zoek naar de ringslang in het Oostvaardersveld. Het 
Oostvaardersveld is een van de belangrijkste ringslanggebieden van Flevoland en het 
kerngebied van de huidige populatie in Oostelijke en Zuidelijk Flevoland. Sinds 1999 wordt het 
gebied gemonitord  door o.a. Jeroen Reinhold die deze excursie zal leiden. Vooraf aanmelden 
is  noodzakelijk. Dit kan bij Dick Dooyewaard, dick.dooyewaard@gmail.com of tel. 0341-
254538. 
 
Zaterdag 6 juni 2015 
Vroege vogelexcursie Vanenburg e.o. 
Vertrek: 06:00 uur bij Kasteel ‘De Vanenburg’, Vanenburgerallee 13, 3882 RH  Putten 
Omdat De Vanenburg is gekozen tot het gebied waar onze afdeling dit jaar zijn bijzondere 
aandacht aan zal besteden, is het goed om in het voorjaar te letten op de daar voorkomende 
broedvogels. Omdat het gebied rond het kasteel niet zo groot is, zal ook in de omgeving, zoals 
bij de Volenbeek, naar de vogelzang worden geluisterd. Deze excursie duurt tot een uur of 
negen want dan worden de vogelgeluiden snel minder. Excursieleiding: Hans Fondse. 
 
Woensdag 17 juni 2015 
Wandeling Oldenallerpad 
Vertrek: Harderwijk 13.30 uur. Ermelo 13.45 uur. Deelnemers die vanuit Harderwijk willen 
meerijden, wordt verzocht dit van te voren door te geven aan dick.dooyewaard@gmail.com. 
Start: 14:00 uur vanaf De Zoete Inval,  Broekermolenweg 5, 3882 MG in Putten 

mailto:luciewessel@zonnet.nl
http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
mailto:dick.dooyewaard@gmail.com
mailto:dick.dooyewaard@gmail.com
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Een wandeling in het buitengebied van Putten en over een deel van het landgoed Oldenaller. 
Dit klompenpad gaat door een heel gevarieerd landschap: over boerenland, langs houtwallen, 
langs beken en plassen en zelfs over een stukje heide. 
 
Vanwege verschillende op- en afstapjes moeten deelnemers wel goed ter been zijn. 
De kans is groot dat we regelmatig even stilstaan bij mooie planten en bij vlinders en insecten, 
die bij mooi weer talrijk aanwezig zijn. Het totale klompenpad is 8 km, maar het is mogelijk dit 
in te korten tot ruim 6km door de wandeling rond het "kasteel" over te slaan. En misschien 
lonkt dan ook voor de meesten weer de "Zoete Inval". 
 

             
                     Groot Dikkopje 
 
Tijdens de wandeling kan bij de Schaapskooi van Natuurmonumenten en ook bij het eindpunt 
gebruik gemaakt worden van zelfbedieningscatering. Om daarvan gebruik te maken is het wel 
nodig om contant geld [liefst munten] mee te nemen. 
Deze wandeling wordt geleid door Dick en Sieby Dooyewaard, maar maakt nu ook deel uit van 
de maandelijkse wandelingen die vanaf april gehouden worden.  
Kijk bij slecht weer de dag ervoor op het Gastenboek of de wandeling doorgaat. 
 
Zaterdag 20 juni 2015 
Middagexcursie naar de Leemputten 
Vertrek: 13:30 uur vanaf het hek en parkeerplaats bij de Leemputten. Dit hek is te vinden door 
via de rotonde aan de N302, Flevoweg richting Staverden te rijden. Na enkele honderden 
meters bevinden het hek en de parkeerplaats zich aan de rechterkant. 
Dit gebied bij Staverden hoeft bij velen van ons geen nadere toelichting. De fraaie flora met 
o.a. orchideeën, Moeraskartelblad en Beenbreek verwondert ons keer op keer. Zo veel moois 
en zo dichtbij. We zijn blij dat de gemeente Ermelo ook dit jaar weer toestemming heeft 
gegeven om tijdens een excursie dit gebied te bezoeken. Omdat het gebied zeer kwetsbaar is, 
mogen we met maximaal 20 deelnemers het gebied bezoeken en zijn we aan strikte regels 
gebonden. De kosten voor deze excursie bedragen € 2,50 per persoon. We vertrekken om 
13:30 uur vanaf het hek en parkeerplaats bij de Leemputten. De excursie zal tot ongeveer 
16:00 uur duren. Opgeven bij Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, telefoon 0341-
557276 of mobiel 06-12049194. 
 
 
 
 
 

mailto:jmfondse@gmail.com
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Zaterdag 27 juni 2015 
Vlinderexcursie Het Leusveld     

Vertrek: Harderwijk 09:00 uur, Ermelo 09:15 uur 
Opgave voor vrijdag 26 juni bij Harm Werners, 
harmwerners@hotmail.nl, 0341-356291 of Betty Dekker, 
ecdekker@solcon.nl, 0341-706030 
Ons vizier is deze keer met name gericht op de Kleine 
IJsvogelvlinder (foto: Harm Werners). Deze fraaie 
dagvlinder komt in onze regio niet voor. In het op een 
steenworp afstand van het Apeldoorns kanaal gelegen 
landgoed het Leusveld is deze fraaie dagvlinder geen 
zeldzaamheid. De op de instandhouding van deze soort 
afgestemde beheerswerkzaamheden waren van cruciaal 

belang. Vooral het terugbrengen van de openheid in het landschap door kapwerkzaamheden 
heeft z’n uitwerking niet gemist. De waardplant van de rups is kamperfoelie, terwijl de imago bij 
voorkeur foerageert op braamstruiken. In het gebied voelen meer vlinders zich thuis zodat we 
kunnen rekenen op een interessant vlinderdagje. De excursie staat onder leiding van Betty 
Dekker en Harm Werners en zal rond de klok van vier uur worden beëindigd. 
 
Woensdag 1 juli 2015 
Middagexcursie langs het Zeepad in Harderwijk 
Vertrek: Ermelo 13:15 uur, Harderwijk 13:30 uur einde Hanzemeen zo dicht mogelijk bij het 
Zeepad 
Deze excursie staat in het teken van het landelijk thema ‘Natuur in stad en dorp’. Stond eerder 
binnen dit thema de eigen tuin centraal, nu is het wat breder getrokken naar de natuur in de 
eigen bebouwde kom. Hier ligt een taak voor de gemeente. Sommigen gemeenten gebruiken 
in de bermen zaadmengsels om de natuurwaarden te verhogen. Op de bloemen komen 
vlinders af en de zaden leveren voedsel voor de vogels in de winter. Ook de bermen bij het 
Zeepad zijn met een bloemenmengsel ingezaaid. Tijdens deze excursie kijken we naar de 
plantengroei, die er voorkomt in samenhang met de insecten, zoals vlinders en libellen. 
Hiervoor is de medewerking toegezegd door de vlinderwerkgroep. Ook medewerkers van de 
gemeente zullen voor deze excursie worden uitgenodigd. Eventuele Informatie bij Anne-Marie 
Fondse, jmfondse@gmail.com, telefoon 0341-557276 of 06-12049194. Houd bij slecht weer 
het gastenboek in de gaten. 
 
Zaterdag 4 juli 2015 
Purperreigerexcursie 
Vertrek: Ermelo 07:45 uur, Harderwijk 08:00 uur 
De excursie duurt een hele dag; bij harde wind en regen gaat deze niet door. De activiteiten 
van purperreigers hebben we de laatste jaren goed gezien in de omgeving van Steenwijk en 
daarvoor in het gebied van de Zouwe. Het grootste aantal broedende purperreigers van 
Nederland bevindt zich in het gebied van de Zouweboezem tussen Meerkerk en Ameide. 
Naast purperreigers zijn hier in deze periode ook veel rietvogels te horen en te zien. Het is een 
wandeling van ongeveer 10 km die start in Meerkerk in (of bij) restaurant Het Kleine Brughuis, 
Dorpsplein 2.  Deelnemers opgeven uiterlijk donderdag 2 juli bij Hans Fondse, 
jmfondse@gmail.com of 557276. 
 

mailto:harmwerners@hotmail.nl
mailto:ecdekker@solcon.nl
mailto:jmfondse@gmail.com
mailto:jmfondse@gmail.com
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Dinsdag 7 juli 2015 
Determineeravond 
Aanvang: 19:30 uur 
Ook dit jaar zijn er weer determineeravonden bij Lucie Wessel. Lucie is coördinator van de 
plantenwerkgroep van IVN Nijkerk en houdt op de 1e dinsdag van de maand in het seizoen 
determinatieavonden bij haar thuis, waarbij ook KNNV-ers van harte welkom zijn. De avonden 
worden gehouden bij Lucie Wessel,  Prinsenweg 22/101, 3862 PW  Nijkerk, tel. 06-42506571, 
e-mail luciewessel@zonnet.nl.  Een loep en flora zijn fijn om bij de hand te hebben, maar er 
kan ook samen gedaan worden. 
 
Woensdag 15 juli 2015 
Wandeling 
Zie elders in dit blad onder de titel ‘De Wandeling’. We wandelen 1½ à 2 uur onder leiding van 
Marian de Keijzer en Anne Norg. Plaats en tijd worden later bekendgemaakt. 
 
Zaterdag 18 juli 2015 
Dagexcursie Oppad/Kromme Rade 
Vertrek: Ermelo 08:30 uur, Harderwijk 08:45 uur 
Tijdens deze excursie wandelen we door het veenplassengebied bij Kortenhoef en Loosdrecht. 
Vanaf de historische wandelpaden, het Oppad en de Kromme Rade genieten we van prachtige 
uitzichten. Tijdens de wandeling zien we planten die kenmerkend zijn voor dit soort 
veengebieden, zoals Waterviolier, Krabbenscheer, Pijlkruid en Watergentiaan. Ook is het 
gebied rijk aan libellen, zo’n 20 soorten juffers en libellen komen er voor. Neem lunchpakket en 
drinken mee en denk om waterdicht schoeisel. Opgeven voor donderdagavond 16 juli bij 
Anne-Marie Fondse, jmfondse@gmail.com, telefoon 0341-557276 of mobiel 06-12049194. 
 
Zondag 19 juli 2015 
Vlinderexcursie Harderbos 
Vertrek: Ermelo 13:00 uur Ermelo, Harderwijk 13:15 uur 
Start: 13:30 uur Sternweg (parkeerplaats pannenkoekenrestaurant Hans & Grietje) 
We verkennen het noordelijk gedeelte van het Harderbos. Vorig jaar wemelde het hier van de 
Bruine Zandogen. Natuurbeheerders in de vorm van Schotse hooglanders begrazen het 
gebied en bieden nectarleveranciers (met de name de hier welig florerende distelvegetatie) 
volop de gelegenheid hun voor vlinders en vele andere insecten aantrekkelijke voedingstoffen 
aan te bieden. In dit vlindereldorado van het betrekkelijk jonge polderbos is het aangenaam 
toeven. De excursie staat onder leiding van Betty Dekker en Harm Werners en wordt om circa 
16:00 uur afgesloten. 
 
Dinsdag 4 augustus 2015 
Determineeravond 
Aanvang: 19:30 uur 
Ook dit jaar zijn er weer determineeravonden bij Lucie Wessel. Lucie is coördinator van de 
plantenwerkgroep van IVN Nijkerk en houdt op de 1e dinsdag van de maand in het seizoen 
determinatieavonden bij haar thuis, waarbij ook KNNV-ers van harte welkom zijn. De avonden 
worden gehouden bij Lucie Wessel,  Prinsenweg 22/101, 3862 PW  Nijkerk, tel. 06-42506571, 
e-mail luciewessel@zonnet.nl.  Een loep en flora zijn fijn om bij de hand te hebben, maar er 
kan ook samen gedaan worden. 

mailto:luciewessel@zonnet.nl
mailto:jmfondse@gmail.com
mailto:luciewessel@zonnet.nl
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Donderdag 13  augustus 2015 
Vlinderexcursie Nunspeet 

Vertrek: Ermelo 13:00 uur, Harderwijk 13:15 uur. Start: 
circa 13:30 uur parkeerplaats transferium Nunspeet 
Na de traditionele eitelactiviteiten in het winterseizoen 
willen we deze keer op zoek gaan naar de fraaie 
Sleedoornpage (foto: Harm Werners). In februari vonden 
we 10 eitjes van deze vlindersoort aan de 
Kienschulpenweg (tegenover de Kijktuinen). De vlinder 
heeft echter populaties op meerdere plekken binnen de 
dorpskom. Wellicht nemen we ook nog even een kijkje bij 
de Strandwallen aan het Veluwemeer waar in 2015 geen, 
maar in 2014 wel eitjes zijn gevonden. Zoals altijd bij dit 

soort excursies gaat de aandacht eveneens uit naar andere vlindersoorten, libelles en overige 
insecten. De excursie staat onder leiding van Betty Dekker en Harm Werners en eindigt om 
circa 16:00 uur. 
 
Zondag 16 augustus 2015 
Wandeling 
Zie elders in dit blad onder de titel ‘De Wandeling’. We wandelen 1½ à 2 uur onder leiding van 
Marian de Keijzer en Anne Norg. Plaats en tijd worden later bekendgemaakt. 
 
Vrijdag 21 augustus 2015 
Nachtvlinderinventarisatie landgoed De Vanenburg 
Start: 21:30 uur parkeerterrein Kasteel ‘De Vanenburg’, Vanenburgerallee 13 , 3882 RH  
Putten 
We haken aan bij de inventarisatiedag in het kader van het Gebiedenboek door net als vorig 
jaar de avond ervoor met lamp en smeer de nachtvlinders te lokken en stellen het bijzonder op 
prijs dat Remco Vos en Violet Middelman ons ook dit keer bij deze nachtvlinderinventarisatie 
willen ondersteunen. Denk aan een zaklamp en hou het Gastenboek in de gaten. De 
inventarisatie zal zeker 3 uur in beslag nemen, maar iedereen vrij is om eerder te vertrekken. 
De nachtvlinderinventarisatie wordt georganiseerd door Betty Dekker en Harm Werners. 
 
Zaterdag 22 augustus 2015 
Inventarisatiedag landgoed Vanenburg 
Evenals de afgelopen jaren organiseren wij ook dit jaar een KNNV inventarisatiedag.  
Zo'n inventarisatiedag is een prima gelegenheid om met elkaar het gebied te 
doorkruisen en alle waargenomen soorten zoveel mogelijk in kaart te brengen. Dat neemt niet 
weg dat het gebied het hele jaar de nodige aandacht zal krijgen en regelmatig kan worden 
bezocht, alleen of in gezelschap van andere KNNV-leden tijdens een excursie. Het 
coördinatorenoverleg heeft gekozen voor het landgoed Vanenburg, gelegen tussen het 
buurtschap Telgt en Putten. Zie de informatie elders in dit blad. 
Leuk natuurlijk voor een bezoek op een vrije avond of in het weekeinde, maar zeker ook om 
met elkaar een gezellige en leerzame inventarisatiedag te beleven. De ervaring van de 
afgelopen jaren heeft ons geleerd dat er voor iedereen wel wat te beleven valt op zo’n dag.  
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Het programma moet nog verder uitgewerkt worden, maar op 22 augustus kan in ieder geval 
worden deelgenomen aan verschillende excursies, waarbij steeds aandacht besteed wordt 
aan andere soortgroepen: vogels, planten, vlinders, insecten, slakken en ‘s avonds aan 
vleermuizen en nachtvlinders. 
In de Reminder van 1 augustus zullen wij het complete programma bekend maken. 
De werkgroep Natuurgegevens: Peter Pfaff, Nico Hoogteyling, Lex Groenewold, Dick 
Dooyewaard 
 
Woensdag 26 augustus 2015 
Driekwart-dag-excursie naar Landgoed Erica en Groot-Bylaar 
Vertrek: Harderwijk 09:15 uur, Ermelo 09:30 uur 
Door de bewoners van Barneveld wordt dit gebied het Paradijs genoemd. Het is een zeer 
afwisselend gebied waar binnen een korte afstand de belangrijkste elementen te zien zijn van 
het Kampenlandschap van de Gelderse Vallei. We zien houtwallen, akkertjes, beekdalbosjes 
en vochtige heide. Op de vochtige heide is kenmerkende plantengroei te vinden zoals 
Klokjesgentiaan. Op het stukje houten-vlonderpad door het gebied liggen vaak hagedisjes te 
zonnen. Deze excursie gaat over de middagpauze heen. Lunchpakket en drinken mee en 
denk om waterdicht schoeisel. Opgeven voor maandagavond 24 augustus bij Anne-Marie 
Fondse, jmfondse@gmail.com, telefoon 0341-557276 of mobiel 06-12049194. 
 
Dinsdag 1 september 2015 
Determineeravond 
Aanvang: 19:30 uur 
Ook dit jaar zijn er weer determineeravonden bij Lucie Wessel. Lucie is coördinator van de 
plantenwerkgroep van IVN Nijkerk en houdt op de 1e dinsdag van de maand in het seizoen 
determinatieavonden bij haar thuis, waarbij ook KNNV-ers van harte welkom zijn. De avonden 
worden gehouden bij Lucie Wessel,  Prinsenweg 22/101, 3862 PW  Nijkerk, tel. 06-42506571, 
e-mail luciewessel@zonnet.nl.  Een loep en flora zijn fijn om bij de hand te hebben, maar er 
kan ook samen gedaan worden. 
 
Zaterdag 5 september 2015 
Paddenstoelenexcursie vanaf Boshuis Drie  
Vertrek: Harderwijk 13:00 uur, Ermelo 13:15 uur 
Start: 13:30 uur parkeerterrein Boshuis Drie, einde: ca. 16:00 uur 
In de week ervoor wordt bekeken in welk deel van het Speulder- en Sprielderbos de meeste 
paddenstoelen te vinden zijn. Deze bossen staan bekend als een van de mooiste en oudste 
bossen van ons land. Dit bos bevat eeuwenoude eiken en beuken. Het kenmerkt zich ook door 
flinke hoogteverschillen (Solse gat) en een grote variatie in bostypen. Meestal zijn er in 
september al veel paddenstoelen te zien. U heeft hier kans op een grote verscheidenheid aan 
paddenstoelen.  Allerlei hout- en korstzwammen op levende en dode bomen, zoals 
Tonderzwammen en de Roodgerande Houtzwam. Daarnaast verschillende soorten boleten, 
amanieten en mycena's. De excursie wordt geleid door Annemarie Kooistra. Deelnemers 
zonder eigen vervoer, die vanuit Harderwijk willen meerijden, wordt verzocht dit van te voren 
door te geven aan Dick Dooyewaard, dick.dooyewaard@gmail.com of 03410-254538. Kijk bij 
slecht weer de dag ervoor op het Gastenboek of de excursie doorgaat. 
 
 

mailto:jmfondse@gmail.com
mailto:luciewessel@zonnet.nl
mailto:dick.dooyewaard@gmail.com
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Vrijdag 11 september 2015 
Nationale Nachtvlindernacht Groevenbeekse hei 
Start: 21:00 uur hoek Oude Telgterweg/Groevenbeekse hei 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Nationale Nachtvlindernacht. 
In heel Nederland worden deze nacht de nachtvlinders 
geïnventariseerd om zo een goed beeld te krijgen van de verspreiding 
en het voorkomen van de soorten in de verschillende natuurgebieden 
of juist aan de rand van stedelijke bebouwing. We gaan het dit keer 
proberen in de noordwesthoek van de Groevenbeekse hei en zijn 
zoals altijd benieuwd wat we aantreffen, zowel op het witte doek, als 
op de bomen die met een licht alcoholisch stroopmengsel worden 
ingesmeerd. Martin Scheper staat ons met zijn kennis en expertise 
weer bij en zorgt voor de nodige apparatuur, waarvoor we hem bij 
deze alvast heel hartelijk bedanken. De coördinatie is in handen van 

Betty Dekker en Harm Werners. De inventarisatie zal naar verwachting tot 01:00 uur duren, 
maar het staat belangstellenden vrij om te komen en te gaan. Houd voor de 
weersomstandigheden het Gastenboek in de gaten. 
 
Woensdag 16 september 2015 
Wandeling 
Zie elders in dit blad onder de titel ‘De Wandeling’. We wandelen 1½ à 2 uur onder leiding van 
Marian de Keijzer en Anne Norg. Plaats en tijd worden later bekendgemaakt. 
 
Zaterdag 19 september 2015 
Dagexcursie Hoge Veluwe 
Vertrek: Ermelo en Harderwijk 09:15 uur, ingang Hoenderloo 10:00 uur 

               
Een tocht door het Nationaal Park de Hoge Veluwe, groot 5400 ha, deels lopend en deels per  
witte fiets onder begeleiding van Jaap Norg, natuurgids op de Hoge Veluwe. Hij zal ons 
rondleiden en vertellen over de verschillende landschappen en de dieren die er voorkomen. 
Een unieke kans en de toegang is gratis, omdat Jaap Norg vrijwilliger is van het Nationaal Park 
Hoge Veluwe en ons hiervoor kan uitnodigen. Deze uitnodiging geldt ook voor het Kröller 
Müller museum en de Beeldentuin. Eventuele kosten voor consumpties worden wel in rekening 
gebracht. Let op: wij hanteren geen strak programma, een ieder is binnen de regels van het 
Park vrij de dag in te vullen zoals zij/hij wil, zolang je maar uit de Rustgebieden blijft! 
Na de excursie is er gelegenheid om het museum met zijn unieke Beeldentuin te bezoeken. 
Voor degenen die dat willen, is het ook nog mogelijk om langer te blijven en ‘s avonds vanaf 
een van de wildobservatieplaatsen de bronst van het edelhert waar te nemen en naar het 
burlen van de herten te gaan luisteren.  Onder normale condities is medio september binnen 
het  Park de periode van de hoofdbronst van het edelhert. 
Praktisch: 
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Excursie: ‘s ochtends ongeveer 2 uur,  middagpauze en daarna vervolg van ca. 1½ uur. Einde 
15:00 uur. 
Tijdens de ochtendexcursie is er ergens in het veld een gratis koffiestop. Lunchpakket en 
zitkussentje meenemen.  
Bezoek museum vanaf ongeveer 15:00 tot 17:00 uur. 
Als je langer wil blijven om op eigen gelegenheid naar het burlen te gaan luisteren, geef dat 
dan aan bij je aanmelding. Dan kan daar met het carpoolen rekening mee worden gehouden. 
Het Park sluit om 20:00 uur. Het restaurant de Koperen Kop is tot 19:00 geopend. 
Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dit kan tot 9 september bij Dick Dooyewaard, 
dick.dooyewaard@gmail.com of tel. 0341-254538.  
Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. 
 
Zaterdag 26 september 2015 
Inleiding over spinnen met aansluitend excursie 
Vanaf 11:00 tot ca. 15:00 uur vanaf Pakhuis Ermelo, Molenaarsplein 24, Ermelo. De locatie 
van de excursie wordt aan de deelnemers bekendgemaakt. 

Deze Spinnendag begint om 11.00 uur met een PowerPoint-presentatie van ongeveer een uur 
door spinnenkenner Ben Prins uit Uffelte.  Aansluitend is er na een korte pauze een 
"spinnenexcursie extra"  van ongeveer 2½ uur waarbij we ook kijken naar insecten en 
eventueel andere leuke dingen. Alhoewel de nadruk op spinnen zal liggen, komen er dus ook 
allerlei andere onderwerpen aan bod. Geen algemene excursie, maar een spinnenexcursie 
met toegift. 

       

Huiszebraspin                      Kraamwebspin 

Spinnen zijn giftig. Spinnen zijn gevaarlijk. Spinnen zijn eng en vies. Iedereen kent wel een 
vreselijk verhaal daarover. In de ogen van veel mensen zijn spinnen daarom harige griezels. 
Voor spinnen geldt helaas vooral: onbekend maakt onbemind! Daarom zal deze spinnendag 
voor iedere natuurliefhebber, die meer over deze ondergewaardeerde diergroep wil weten, een 
eye-opener zijn. 

mailto:dick.dooyewaard@gmail.com
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Aanmelden voor de presentatie + excursie vooraf bij Dick Dooyewaard, bij voorkeur per email: 
dick.dooyewaard@gmail.com of tel. 0341-254538. Het deelnemen aan een onderdeel alleen in 
overleg vooraf. 
 
Zondag 27 september 2015 
Nazomer-/Vroege-herfstwandeling over landgoed Schaffelaar bij Barneveld 
Vertrek: Harderwijk 13:15 uur, Ermelo 13:30 uur 
Tijdens deze excursie wandelen wij over het romantische landgoed Schaffelaar. Het 
kasteelachtige huis op het landgoed dateert uit 1852 en hoort tot de top 100 monumenten van 
ons land, omdat een buitenhuis in neogotische stijl zeldzaam is. In het prachtige parkbos ligt 
een lanenster van 14 lanen en een grote weide met een gracht. In de oude bomen broeden 
veel vogels. Opgeven voor vrijdagavond 25 september bij Anne-Marie Fondse 
jmfondse@gmail.com, telefoon 0341-557276 of mobiel 06-12049194. 
 
Zaterdag 3 oktober 2015 
Vogelexcursie Schouwen-Duiveland (Zeeland) 
Vertrek: Ermelo 08:45 uur, Harderwijk 09:00 uur 
Deze excursie zal de hele dag duren. Het is de bedoeling om de vogeltrek te zien bij de 
kwelders en slikken van de Oosterschelde. We beginnen dan bij de slikken van Viane, in de 
omgeving van Bruinisse. Daarna de buitendijkse gebieden van de Gouweveerpolder bij 
Zierikzee. De middagpauze kunnen we doorbrengen in het leuke stadje Zierikzee en daarna 
de inlaaggebieden van de Oosterschelde bekijken, richting Haamstede. Tenslotte kunnen we 
Schouwen verlaten via de Brouwersdam, waar altijd veel te zien is, waaronder zeehonden. 
Deze excursie gaat niet door bij harde wind of regen. Deelnemers opgeven uiterlijk donderdag 
1 oktober bij Hans Fondse, jmfondse@gmail.com of 55727 
 
Waar zijn de uilen? 
Donderdagavond 5 februari 2015, een kraakheldere en vriezende winteravond met spekgladde 
paden onder een gave roze opkomende volle maan, leek voor ons tweeën een ideale 
gelegenheid om op zoek te gaan naar uilen. 
Op onze fietsen gingen wij voorzichtig vanuit Ermelo de Drieërweg op naar het Boshuis in Drie 
en stopten regelmatig om de sterrenhemel te bewonderen. Vlak boven de maan wees Jupiter 
ons de weg en verder was natuurlijk het wonderschone sterrenbeeld Orion met zijn grote nevel 
van de partij, een geboorteplaats van sterren. Maar, helaas: de uilen lieten het afweten. 
Mijn echtgenote kan perfect de uilenroep van het mannetje en vrouwtje bosuil nabootsen. In 
het verleden kregen wij dan regelmatig antwoord. Nu echter reageerde er geen enkel 
mannetje of vrouwtje op haar uitdagende tonen. Aangekomen bij het lege Boshuis vroegen wij 
ons af wat de reden was van een dertigtal geparkeerde auto’s. Helaas, langs de weg van het 
Boshuis richting Putten was ook geen uil te horen of te verleiden met lokroepen. 
De ontknoping was nabij: In grote stilte zagen wij plotseling schimmen opdagen… een grote 
groep, voorafgegaan door een massieve persoon met een krachtig zoeklicht die later bleek 
een boswachter van Staatsbosbeheer te zijn. Er was die avond namelijk, u raadt het nooit: een 
uilenexcursie georganiseerd, met koffie vooraf en snert toe. 
Nadat wij voorzichtig vroegen of zij misschien uilen hadden gehoord, kwam er een 
opgewonden en enthousiast meerstemmig antwoord: ‘Ja, wij hebben eindelijk in het laatste 
halfuur vele bosuilen gehoord….’ 

Johan Degewij jdegewij@kpnmail.nl 

mailto:dick.dooyewaard@gmail.com
mailto:jmfondse@gmail.com
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mailto:
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 
Natuurbeschermingswerkgroep 
 

 De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep wordt 
gevormd door leden van onze vereniging en leden van 
de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe. 

 
 
 
 
Zoals gebruikelijk brengen we u hierbij weer graag op de hoogte van de  
natuurbeschermingsontwikkelingen in onze omgeving tijdens de afgelopen periode. 
Over een aantal punten uit vorige Linnaeusklokjes zijn geen verdere ontwikkelingen te melden. 
Het betreft de oplevering zandwinningproject bij Elburg (Kom van Admiraal van Kinsbergen), 
visie Strand Horst Ermelo, ontwikkelingen DroomPark Bad Hoophuizen, windmolens in relatie 
Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en Veluwe, laagvliegen militaire helikopters 
Veluwerandmeren (klacht Europese Commissie) en uitbreiding Van der Valk Hotel Harderwijk. 
 
Randmeren 
Verdiepingen Wolderwijd en Veluwemeer 
Op 24 december 2014 vond bij de Raad van State de zitting plaats naar aanleiding van het in 
mei door onze verenigingen en Vogelbescherming Nederland ingediende beroepschrift 
betreffende de  voorgenomen verdiepingen in het Wolderwijd en het Veluwemeer.   
Uitgebreid kwam het naar de mening van de NBW en VBN nadelige effect hiervan op de 
instandhoudingsdoelstelling Natura 2000 van met name brilduiker en tafeleend aan de orde, in 
het bijzonder de wijziging van de telsystematiek door de voormalige IIVR-organisatie voor wat 
betreft de brilduikeraantallen. Verder was er aandacht voor de draagkracht van het gebied ten 
aanzien van het voedselaanbod voor overwinterende vogels in relatie tot de geplande 
verdiepingen en voor verstoringen door kitesurfers. Als gevolg van die verstoringen is een 
kleiner deel van het aanwezige voedsel voor vogels benutbaar dan waarvan de Provincie 
Flevoland uitgaat. 
Waar de uitspraak over het algemeen uiterlijk zes weken na de zitting wordt gedaan, werd op 3 
februari door de Raad van State medegedeeld dat de uitspraakdatum met uiterlijk zes weken 
is verlengd. Uitspraak zal nu uiterlijk 18 maart 2015 plaatsvinden.  
Bij het ter perse gaan van dit Linnaeusklokje werd door de Raad van State uitspraak gedaan. 
In deze uitspraak van 11 maart 2015 werden de beroepen van zowel onze verenigingen als 
Vogelbescherming Nederland gegrond verklaard. 
De op 9 april en 2 juli 2014 door het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland 
respectievelijk aan de gemeente Zeewolde en de Coöperatie Gastvrije Randmeren verleende 
vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet om verdiepingen uit te voeren in de 
Veluwerandmeren werd ingevolge deze uitspraak vernietigd. 
In het volgende Linnaeusklokje komen we op deze uitspraak terug. Wilt u alvast meer weten, 
raadpleeg dan de website van de afdeling voor een uitgegeven persbericht. 
Overtredingen kitesurfverbod Veluwerandmeren 
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In het vorige Linnaeusklokje werd melding gemaakt van de constatering van tientallen 
overtredingen van het kitesurfverbod in het bijzonder vanaf de strandjes en het strandeiland 

langs de Harderwijker Wolderwijdkust.  
Op verzoek van de NBW schonk de 
gemeente Harderwijk opnieuw aandacht aan 
het verbod op de gemeentelijke 
voorlichtingspagina in Het Kontakt/Veluws 
Nieuwsblad. Omdat deze publicatie niet het 
gewenste resultaat had, is overleg gevoerd 
met de teamleider Stadstoezicht van de 
gemeente. Toegezegd werd dat de gemeente 
steekproefcontroles zal houden en in 
voorkomend geval zal optreden. Omdat deze 
controles slechts tot de oever beperkt zijn, is 
in aansluiting hierop de Omgevingsdienst 

Flevoland, Gooi & Vechtstreek, de toezichthouder op de Veluwerandmeren, schriftelijk 
verzocht op te treden tegen kiters buiten de gedoogzone Horst. Ook is in deze brief melding 
gemaakt van incidentele snelle motorboten in de winterperiode op de Veluwerandmeren, 
waarvan sommige bestuurders hetzelfde verstorende gedrag vertonen door op grote groepen 
watervogels af te varen. Op dit verzoek is nog geen reactie ontvangen. 
De gemeente Harderwijk heeft bovendien aangegeven voor de zomerperiode informatieborden 
bij de strandjes te plaatsen. Hierop zal dan tevens het kitesurfverbod worden opgenomen. 
Herstel rietzone Veluwemeer 
In het kader van de inrichting van de randmeerkust tussen Harderwijk en Elburg en in het 
bijzonder het herstel van de rietzone Veluwerandmeer ten behoeve van grote karekiet en 
roerdomp werd op 17 december 2014 op uitnodiging van de gemeente Harderwijk en de 
Dienst Landelijk Gebied een veldbezoek gebracht aan de kustzone vanaf  Harderwijk tot het 
mondingsgebied Hierdense Beek. 
Van de zijde van de NBW werd tijdens een eerder veldbezoek voor het gedeelte tussen het 
mondingsgebied en Bad Hoophuizen op 7 november 2012 al geadviseerd terughoudend om te 
gaan met inrichtingsmaatregelen in het ontstane bosgebiedje (bekend als “Morgenrood) in 
verband met de biodiversiteit hiervan. Dit veldbezoek vond plaats in verband met hier 
inmiddels uitgevoerde rietherstelmaatregelen. Het laat zich aanzien dat het mondingsgebied 
ongemoeid wordt gelaten. 
Daarnaast werd geadviseerd in genoemde Harderwijker kustzone geen bomen te verwijderen 
wanneer bestrijding van hernieuwde opslag in de toekomst niet kan worden gegarandeerd. 
 
Veluwe 
Maatregelen gedeelte Hierdense Beek 
Op 14 januari 2015 werd met medewerkers van 
Waterschap Vallei en Veluwe een veldbezoek 
gebracht aan een gedeelte van de Hierdense 
Beek tussen het bruggetje Munnekesteeg in 
Hierden en het mondingsgebied.  
Dit nog steeds als gevolg van een door de NBW 
in januari 2007  ingediende zienswijze op het 
ontwerp-stroomgebieduitwerkingsplan 
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Harderwijk-Nunspeet. In deze zienswijze werden bedenkingen geuit op de voorgenomen wijze 
van verbreding en hermeandering van de benedenloop van de Hierdense Beek en werd 
gepleit voor handhaving van de elzensingel. In de afgelopen jaren heeft de NBW voor deze 
ingebrachte punten bij herhaling aandacht gevraagd. Van de zijde van het waterschap is 
steeds toegezegd dat de NBW bij de te nemen maatregelen zou worden betrokken.  
Aan de hand van de vooraf ter beschikking gestelde werkomschrijving werden de punten waar 
aanpassingen plaats zullen vinden tijdens het bezoek besproken. Het gaat hier om 
kleinschalige maatregelen zoals verbinding van bestaande laagtes in de bestaande bosstrook 
(elzensingel) met de beek zodat de oevers meer in contact komen met het beekwater. Het doel 
hiervan is om stromingsvariatie  en variatie aan substraten in de beekloop (b.v. meer blad en 
takken in het water) te krijgen. Hiervan wordt een positieve ontwikkeling verwacht voor 
macrofauna, vissen en amfibieën. Zo leidt stroomvariatie onder andere tot 
schuilmogelijkheden. 
De NBW kan zich in deze voorgenomen maatregelen vinden, waarmee de in 2007 ingediende 
zienswijze met deze aanpassingen is afgerond. Mede onder invloed van slinkende financiële 
middelen, zijn ooit voorziene ingrepen  tot onze tevredenheid teruggeschroefd. 
Genoemde elzensingel heeft inmiddels in het Harderwijker bestemmingsplan “Buitengebied” al 
de bestemming natuur gekregen. 
Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 

Tjalling van der Meer 
 
Plantenwerkgroep 
Oproep 
Staat de Muurbloem nog op de Harderwijkse stadsmuur? 
FLORON heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van de muurplant. Muurplanten maken deel uit 
van een vaak kwetsbare vegetatie op oude muren. Muurplanten zijn te vinden op oude 
vestingwerken, stadswallen, gracht- en kademuren en oude tuinmuren. Ze dragen bij aan de 
sfeer en biodiversiteit in de stad. Tot voor kort had Harderwijk ook een mooi begroeide 
stadsmuur, met zelfs Muurbloem. Maar door de recente restauraties is hier niet veel meer van 
over. Het is te hopen dat er van de muurvegetatie in de toekomst weer wat terugkomt. Maar 
misschien zijn er toch nog begroeide stukjes te vinden en groeit zelfs de Muurbloem nog wel 
op een overhoekje. Zie je muurplanten in Harderwijk, meld die dan bij mij, 
jmfondse@gmail.com. We kunnen dan gericht tijdens een ingelaste excursie die plekken 
nalopen en inventariseren. Voor nadere informatie zie ook www.floron.nl bij onderzoek. Zie ook 
bij oproep ‘Waar staat nog?’ elders in dit Linnaeusklokje. 

Anne-Marie Fondse   
 
Oproep 
Waar staat nog? 
Tijdens een interessante avond over FLORON, riep Egbert de Boer op om in onze omgeving 
uit te kijken naar de volgende planten, de vindplaatsen in de Staverdense Leemputten zijn 
bekend: 
Knolspirea Filipendula vulgaris - Groevenbeekse heide, graag met aantal bloeistengels 
Muurbloem Erysimum cheiri - muren Harderwijk, graag recente opgave met aantallen (zie foto) 
Knollathyrus Lathyrus linifolius 
Stippelvaren Oreopteris limbosperma (zie foto) 
Kleine Schorseneer Scorzonera humilis 

mailto:jmfondse@gmail.com
http://www.floron.nl/
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Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia 
Heidekartelblad Pedicularis sylvatica Groevenbeekse heide is bekend. 
Liggende vleugeltjesbloem Polygala serpyllifolia 
Kruising Blauwe- en Rode bosbes Vaccinium x intermedium graag met coördinaten en 
bewijsmateriaal, zoals een foto 
Fraai hertshooi Hypericum pulchrum 
Verder de exoten: 
Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum 
Reuzenbalsemien Impatiens glandilufera 
Japanse duizendknoop Persicaria japonica en soorten die daarop lijken, b.v. Persicaria x 
Behomica 
En exoten in/aan watergangen: 
Grote waternavel Hydrocotyle ranunculoides 
Watercrassula Crassula helmsii 
Waterwaaier Cabomba caroliana - gelukkig nog nauwelijks bekend van de Veluwe 
Parelvederkruid Myriophyllum aquaticum - idem 
De waarnemingen kunnen worden door gegeven aan Egbert de Boer, e-mail 
boe05613@planet.nl 

Anne-Marie Fondse 
 
   

        
 
Muurbloem                 Stippelvaren 
 
 
 Kleine schorseneer dreigt uit Nederland te verdwijnen 
Het gaat niet goed met de Kleine schorseneer. Deze plant dreigt uit Nederland te verdwijnen. 
De Kleine schorseneer heeft van nature al een beperkt verspreidingsgebied en komt alleen 
voor in Midden-, Zuid- en Oost-Europa en de Kaukasus. Nederland vormt de Noordwestgrens 
van dit gebied. In Nederland is de Kleine schorseneer alleen bekend van de Veluwe en 
Drenthe op een zeer beperkt aantal plekken. De plant groeit op heischrale graslanden en 
droge hei en stelt daarnaast nog speciale eisen aan de bodem, die leemhoudend moet zijn. De 
laatste tientallen jaren is de soort sterk achteruitgegaan en staat op de rode lijst als bedreigd. 
De achteruitgang heeft waarschijnlijk meerdere oorzaken waarvan de verruiging van de 
groeiplaatsen er een is. Daarnaast speelt isolatie van de groeiplaatsen een rol. Zo is er in 

mailto:boe05613@planet.nl
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Drenthe nog maar één groeiplaats bekend met 12 planten. Deze planten staan vlakbij elkaar 
en de oppervlakte is niet groter dan een heideplag. Planten die zo dicht bij elkaar staan, 
verschillen genetisch te weinig en de bloeitijd  is door geringe overlap te kort om goed 
kiemkrachtig zaad te vormen. Hierdoor vindt geen verjonging plaats. FLORON o.a. buigt zich 
over een herstelplan, waarbij natuurlijke bloei en zaadzetting verhoogd kunnen worden. In 
eerste instantie wordt gedacht aan verbetering van het habitat. Mocht dit niet helpen, dan kan 
gedacht worden aan  ‘genetic rescue’, zoals handmatig kruisbestuiven van ‘te’ ver uit elkaar 
gelegen plekken. Het is goed om als KNNV goed op te letten of we deze plant in de daarvoor 
geschikte biotoop soms aantreffen. Zie ook ‘Waar staat nog?’ elders in dit Linnaeusklokje. 
Bronnen: www.natuurbericht.nl,  www.verspreidingsatlas.nl en www.floron.nl 

Anne-Marie Fondse 
 
Composietenfamilie, plantenfamilie voor 2015 
Ieder jaar staat een plantenfamilie centraal. Deze familie krijgt dan extra aandacht in het 
Linnaeusklokje of d.m.v  een lezing of  een terugblikavond. Dit jaar is het de 
Composietenfamilie (Compositae of Asteraceae) ook wel Samengesteldbloemigen genoemd. 
De Samengesteldbloemigen hebben een bloeiwijze, die is samengesteld uit meerdere sterk 
gereduceerde bloemen. Deze staan bijeen in zogenoemde bloemhoofdjes, die vaak ten 
onrechte voor bloemen worden aangezien. Op een bloeiwijze kunnen meerdere vormen 
gereduceerde bloemetjes voorkomen. Zo onderscheiden we buisbloemen, lintbloemen en 
straalbloemen. Buisbloemen zijn buisvormig en meestal 5-tandig. Lintbloemen bevinden zich 
op de hele bloembodem en hebben aan de top 5 tanden. Ze lijken het meest op 
getransformeerde buisbloemen. Straalbloemen bevinden zich op de rand van de bloembodem, 
met daarbinnen buisbloemen. Ze hebben aan de top 3 tanden. Er komen planten voor met 
alleen buisbloemen (Boerenwormkruid), alleen lintbloemen (Paardenbloem en ook de 
zeldzame Kleine schorseneer)) of buis- en straalbloemen samen (Madeliefje). De 
straalbloemen kunnen een andere kleur hebben dan de buisbloemen. De Composietenfamilie 
is een zeer grote familie  en oh, wat is die moeilijk. Denk alleen maar aan de gele composieten 
met uitsluitend lintbloempjes. Ik was van plan om op deze plaats een aantal kenmerken op te 
nemen en op zoek hiernaar kwam ik een paar interessante tabellen tegen. Ik zal deze op de 
excursies uitgeprint meenemen en eens kijken of dit klopt met wat in de flora staat. Wil je zelf 
vast eens kijken, ze zijn te vinden op www.wildebloemen.info.  Op deze site staat onder het 
kopje sleutels een sleutel voor gele composieten met uitsluitend lintbloemen en geen of 
hooguit één volwaardig blad en een sleutel voor gele composieten met uitsluitend lintbloemen 
en minimaal 2 volwaardige bladeren. Trouwens ook voor andere families zijn hier sleutels te 
vinden. Andere interessante informatie is te vinden op  www.floravannederland.nl met zelfs 
determinatievideo’s. Ook de site www.wildeplant.nl geeft veel informatie over zo’n 1800 wilde 
planten, die in Nederland en in België voorkomen.  

Anne-Marie Fondse 
 
 
Vlinderwerkgroep 
In overleg met de aanwezigen op de werkgroepavond in november hebben we voor het 
komend vlinderseizoen een gevarieerd programma samengesteld. We richten daarbij onze 
aandacht op een paar bijzondere dagvlindersoorten, maar mochten die op de bewuste 
excursiedag even vrijaf genomen hebben, dan is er nog geen vlinder over boord. De te 

http://www.natuurbericht.nl/
http://www.verspreidingsatlas.nl/
http://www.wildebloemen.info/
http://www.floravannederland.nl/
http://www.wildeplant.nl/
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bezoeken gebieden staan garant voor een rijk aanbod aan vlinders, maar ook libellen en 
andere insecten kunnen zomaar ons pad kruisen.  
Lamp, laken en smeer zullen ons twee keer van dienst zijn om te kijken wat er zoal rondsnort 
als de duisternis is ingevallen. 
Voor nadere bijzonderheden verwijzen we graag naar het excursieprogramma. 

Betty Dekker en Harm Werners 
 
Vogelwerkgroep 
Vogelrustgebied in het Veluwemeer 
Door de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep van de KNNV N.W.-Veluwe en de 
Vogelbeschermingswacht N.-Veluwe is er een aantal jaar geleden op aangedrongen om in 
verband met de waterrecreatiedruk (kite-surfing e.d.) in het Veluwemeer een winterrustgebied 
voor watervogels tot stand te brengen. Dit rustgebied bestaat uit een regelmatig onderbroken 
keiendam evenwijdig aan de Gelderse kustlijn en is afgesloten door palen (zie foto). Het 
gebied van ongeveer 50 ha bij Hierden wordt aangegeven met verbodsborden voor de 
waterrecreatie (“Gesloten van 1 sept. tot 1 april”). Het gebied is alleen goed te overzien vanuit 
het jachthaventje direct achter Lorentz III. Om in het afgesloten haventje te komen is het nodig 
toestemming te krijgen van de eigenaar, Willem van de Berg. Vanuit een verhoging bij zijn 
kantoor is het zicht uitstekend over het gebied (foto). We hebben het bezocht op: 
9   september: Er werd toen nog gewerkt aan stenenstort voor de dammetjes. 
1   november: Eenden en aalscholvers maakten druk gebruik van het gebied. 
22 december: Door de harde wind maakten kleine zwanen en smienten dankbaar 
gebruik van de luwte van het dijkje.  
3  februari: Veel knobbelzwanen, smienten en wilde eenden in het gebied.   
Wij hebben hier geen verstoring van de vogels waargenomen. Volgens de eigenaar van het 
haventje werd dit gebied vrijwel nooit door waterrecreanten gebruikt vanwege de rietkraag, 
zeker niet in de winter. Omdat het plan Waterfront van Harderwijk een toename van ca. 1500 
woningen bij het water betekent, zal de drukte van de watersport zeker gaan toenemen. Het is 
dan aan de activiteiten van de Natuurbeschermingswerkgroep te danken dat hier in het 
Veluwemeer een goed beschermd watervogelrustgebied is ontstaan. 

Hans Fondse 
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Werkgroep Natuurgegevens 
Inventarisatie Landgoed Vanenburg en omgeving 
In het laatste coördinatorenoverleg is besloten om dit jaar het landgoed Vanenburg te kiezen 
als nieuw inventarisatiegebied. Dit landgoed ligt aan de Vanenburgerallee tussen Ermelo en 
Putten. 

 
Oude zwembad, foto: Joop Ploeg 
 
Kasteel de Vanenburg is een kasteellandgoed met een geschiedenis die terugvoert naar de 
17e eeuw. Jaren geleden is het opgekocht door de familie Baan. Er staan veel prachtige oude 
bomen, het bestaat uit waterloopjes lanen en zicht-assen. Er is veel aan gedaan om het hele 
landgoed en omliggende boerderijen weer in de originele staat te herstellen. Tegenover het 
kasteel is een klein wandelgebied aangelegd met een grote vijver en jong loofhout waar in het 
voorjaar veel vogels verblijven. Achter het kasteel ligt een privé terrein met het  ‘oude 
zwembad van Putten’. Dit is de plaats waar de jeugd van Putten vroeger ging zwemmen en 
schaatsen. Het is ook privégebied, maar van een andere eigenaar, en bestaat uit een oud, 
weinig onderhouden loofbos met een grote waterplas. Al met al een interessant gebied om in 
te vertoeven, maar tegelijk ook overzichtelijk genoeg om niet onze tanden erop stuk te bijten. 
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De KNNV gaat het landgoed  inventariseren op zo veel mogelijk soortgroepen, voor minimaal 1 
jaar vanaf 1 april 2015. 
Leden van de KNNV die er individueel willen inventariseren, hebben vrij toegang op het 
landgoed. Vertel dat je aan het inventariseren bent als KNNV-lid, als ernaar gevraagd wordt. 
Neem b.v. een visitekaartje van de KNNV mee.  
Nachtelijke activiteiten en groepsexcursies worden van te voren aangemeld via 
ondergetekende. 
Namens de Werkgroep Natuurgegevens, 

Dick Dooyewaard 
 
 
ONEDRIVE 
 
Bij diverse gelegenheden heb ik gepeild hoe vaak onze leden 
op OneDrive kijken. Het resultaat is meestal nogal mager. Dat 
is jammer, want het bevat veel informatie die we niet meer op 
de website kwijt kunnen. Het is bovendien een beschermde 
omgeving en alleen toegankelijk voor leden die de reminder of 
het Linnaeusklokje ontvangen. Dit heeft voordelen m.b.t. foto’s.  
Langs deze weg wil ik u dus maar eens attent maken op dit medium. In de maandelijkse 
reminder die u via de E-mail ontvangt staat bovenaan een link naar OneDrive: 
 

Beste KNNV-leden, 
Link naar ons Gastenboek (bijvoorbeeld check doorgaan excursies): klik op Gastenboek 
Kijk ook eens op onedrive met veel informatie van en over uw afdeling. 

 
Als u hierop klikt komt u in het onderstaande scherm: 
 

 
 

http://www.tboek.nl/gastenboek/johnsmal
http://1drv.ms/1BJBvcG
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Door vervolgens op één van de mappen te klikken, opent u de map en kunt u bekijken wat er 
in zit. Er zijn momenteel 8 verschillende mappen. Hieronder ziet u er bijvoorbeeld één met alle 
Linnaeusklokjes vanaf het moment dat we digitaal zijn gegaan: 
 

 
 
Ook is er een map met foto’s die gemaakt zijn op de verschillende excursies: 
 

 
 
U kunt hiervoor foto’s, die u zelf tijdens excursies maakt, doorzenden naar Dick Dooijewaard, 
dick.dooyewaard@gmail.com, ook als het oude foto’s betreft van excursies die al jaren 
geleden zijn gehouden. Hij zet ze in een map bij de betreffende excursie. Als u wel digitale 
foto’s hebt, maar niet wilt mailen, zijn er ook nog andere mogelijkheden. Neemt u dan contact 
met ons op, zodat we hier samen over na kunnen denken. Op deze manier bouwen we een 
aardig fotoarchief op. U kunt in OneDrive dus steeds weer doorklikken en zo de map openen 
van het onderwerp waar u belangstelling voor hebt. 
Probeer het maar eens 

Nico Hoogteyling 

mailto:%20dick.dooyewaard@gmail.com
mailto:dick.dooyewaard@gmail.com
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HEIMANS EN THIJSSE PRIJS 2015 
Kent u iemand die veel betekent voor de natuur in Nederland? Die op gedreven en bevlogen 
wijze zich hard maakt voor natuurbescherming? Die met veel enthousiasme werkt aan het 
warm maken van mensen voor de natuur? Iemand die u bewondert om zijn of haar ideeën, 
initiatieven, niet aflatende inzet voor de natuur? Ja? Dan horen wij graag van u. Zo iemand 
willen wij graag erkenning geven voor zijn of haar werk met de Heimans en Thijsse Prijs 2015. 
De Heimans en Thijsse Prijs bestaat al vanaf 1955 en wordt uitgereikt als erkenning van het 
werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage leveren in de geest 
van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichtten aan het einde van de 19e en het begin van 
de 20ste eeuw baanbrekende activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en 
natuurbescherming in Nederland, o.a. met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud 
van het Naardermeer, en de Verkade albums. De prijs bestaat uit een bronzen spreeuw en 
een oorkonde. 
Iedereen kan een voordracht voor de toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs indienen bij 
de Heimans en Thijsse Stichting. Op de website van de Stichting is hiervoor een formulier 
beschikbaar. Voor nominaties, beoordeling en toekenning geldt het Reglement Heimans en 
Thijsse Prijs, dat ook op de website van de stichting staat.  
In 2013 kende de Heimans en Thijsse Stichting de prijs toe aan VARA's Vroege Vogels; in 
2010 ontving Willy Vanlook de prijs voor zijn inspanningen voor het behoud en de veiligstelling 
van het beekdal landschap van de Zwarte Beek in Belgisch Limburg.  
Alle prijswinnaars staan vermeld op onze website (www.heimansenthijssestichting.nl). 
 
Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 mei 2015 worden aangemeld (door te mailen naar 
frank.berendse@wur.nl) 
Nadere informatie: Frank Berendse, telefoon 0317 484973, e-mail: frank.berendse@wur.nl. 
 
 
ONTWIKKELINGEN ROND DE ERMELOSCHE HEIDE EN HET HOUTDORPER- EN 
SPEULDERVELD 
Op 26 november 2014 bij het aanbieden van het inventarisatierapport aan wethouder Jan van 
Eijsden in de Schaapskooi, had hij toegezegd met de KNNV in gesprek te gaan over de 
voorgestelde maatregelen. Dit is gebeurd in een overleg op 18 februari 2015. Hierbij waren 
aanwezig Henk Jan Zwart (beheerder buitengebieden), Klaas Braamskamp (natuurbeleid) en 
de wethouder namens de gemeente en Peter Pfaff en ondergetekende namens de KNNV. 
 
De wethouder sprak nogmaals zijn waardering uit en de complimenten voor al het uitgevoerde 
werk in het veld en het verwerken in een rapport. De adviezen worden besproken. Uit een 
toelichting van Henk Jan Zwart blijkt dat de gemeente al veel activiteiten gepland heeft in de 
lijn van het rapport.  
 
Maatregel 1: 
Verbinding van de heideterreinen met elkaar en met andere gebieden in de omgeving 
De gemeente onderzoekt samen met RAVON, Provincie, Natuurmonumenten en Ullerberg de 
mogelijkheden een ecologische verbinding te realiseren tussen Ermelosche heide en 
Leemputten / Houtdorper- en Speulderveld en het Cyriasische veld via landgoed Ullerberg. Dit 
is in een vergevorderd stadium. Er komt o.a. een ecologische verbindingszone tussen de 

http://www.heimansenthijssestichting.nl/
mailto:frank.berendse@wur.nl
mailto:frank.berendse@wur.nl
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Leemputten en Houtdorper- en Speulderveld met een (ecologische) tunnel onder de Flevoweg 
(= hetzelfde als maatregel 3). Mogelijk kan de KNNV een rol spelen bij de monitoring. 
 
Maatregel 2: Sturing op begrazing (lokale aandacht voor risico’s van overbegrazing) 
Er is een beheerovereenkomst met een begrazingsplan met Stichting Schapedrift voor de 
Ermelosche Heide. Bij de schaapskooi is inderdaad overbegrazing. Echter, ecologisch gezien 
over de gehele Ermelosche Heide, is dit niet erg. Dit geeft juist variatie (zonering in het 
begrazingsplan). 
 
Op het Houtdorper- en Speulderveld is juist te weinig begrazing. Er lopen te weinig koeien. 
Henk Jan bekijkt nu de mogelijkheid. Denk hierbij aan het inzetten van schapen (rammen) van 
Stichting Schapedrift. 
 
Maatregel 3: 
Beheer Speulderveld ten behoeve van kenmerkende vegetatie en gentiaanblauwtje 
In het noordelijke natte stuk is een kleine populatie gentiaanblauwtjes (vlinders) aanwezig. 
Deze populatie staat onder druk. Met de provincie is besproken om een ecologische 
verbinding aan de te leggen in samenhang met een bluswatervoorziening voor de brandweer. 
De bedoeling is tussen het natte gedeelte van het Houtdorper- en Speulderveld en 
Leemputten poelen met regenwater voorzien van vloeistofdichte bodem aan te leggen op een 
afstand die de gentiaanblauwtjes kunnen overbruggen. De gentiaanblauwtjes vliegen van 
nature niet zo ver. De inrichting bij de poelen moeten voor de gentiaanblauwtjes geschikt zijn 
zodat zij die als stapstenen kunnen gebruiken. Verder zal aangepast beheer moeten 
plaatsvinden. De KNNV zal in het overleg tussen partijen worden betrokken. 
 
Maatregel 4: Beheer van het ven en mogelijk vergroten areaal vochtige heide 
Het probleem was dat met paard (en wagen) door het ven werd gereden en dit schade aan de 
ondoordringbare laag van het ven kan veroorzaken. Ook kan dit schade aan de fauna en flora 
veroorzaken. Vocht in dit gebied is belangrijk voor de amfibieën en reptielen. In overleg met 
Peter Pfaff en Lex Groenewold is door een stagiaire van de gemeente een plan opgezet om dit 
op te pakken zodat paard en wagen niet meer door het ven kunnen en voor de amfibieën en 
reptielen maatregelen worden getroffen. In het kader heidebeheer is hier geld voor. Er komt 
een stobbenwal, stammetjes en geleide overgangen. Uitvoering al in maart. Bij opening kan 
hier door KNNV en gemeente positieve publiciteit aan worden gegeven. 
In overleg met de KNNV wil de gemeente bekijken of de diverse aanwezige vochtige plekken 
potentie hebben voor meer vochtige-heidesoorten. 
 
Maatregel 5: Duurzame instandhouding van beschermde soorten 
In het heidebeheerplan en de heidevisie is dit reeds opgenomen. Aandachtspunt is wel om 
deze maatregelen niet te grootschalig te doen. Voor veel beschermde soorten zijn 
kleinschalige maatregelen beter. Bij de KNNV is hier detailkennis voor specifieke beschermde 
soorten aanwezig, waar gebruik van kan worden gemaakt. De werkgroep landschapsbeheer 
van de KNNV doet al regelmatig onderhoud op het Houtdorper- en Speulderveld en op de 
Ermelosche Heide. Peter Pfaff, Lex Groenewold en Henk Jan Zwart bespreken vrijdag 27 
februari 2015 een aantal mogelijke maatregelen en aandachtspunten in het veld. 
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Maatregel 6: Nachtelijk gebruik Ermelosche Heide 
Nachtelijk gebruik met veel herrie (en afval)) op de heideterreinen wil de gemeente ook niet. 
Met de borden bij toegangswegen naar de terreinen is dit verboden. Er is goed overleg met 
vrijwel alle campings. Bij gebruik in de nacht zijn er ook campings die toestemming vragen. 
Qua handhaving doet de gemeente wat mogelijk is. Een andere punt is het illegaal 
motorcrossen op de heide. Het groennetwerk treedt hiertegen op. 
 
Pluim voor de gemeente Ermelo 
Al met al is de conclusie dat Peter en ik uit het gesprek met de gemeente en de gemaakte 
afspraken een zeer goed gevoel hebben overgehouden. De gemeente waardeert het werk van 
al de vrijwilligers van de KNNV en wil ruimte geven aan initiatieven, onderzoek en 
aanbevelingen. We hopen en verwachten dat deze samenwerking blijvend is met als inzet 
natuurbeheer, natuurbescherming en natuurbeleving. 
AWG 

Lex Groenewold 
 
 
WAT IS JOUW FAVORIETE PLEK IN DE OMGEVING? 
Als KNNV-ers trekken we er graag op uit. En we zijn bevoorrecht om hier op de Noordwest 
Veluwe op zo’n mooie plek te wonen. Natuur alom. En zo gevarieerd. Uitgestrekte bossen, 
kabbelende beekjes, heidevelden, de randmeren, de Flevopolder, buurtschappen, noem maar 
op. Waar wij nu zo benieuwd naar zijn, is jouw favoriete plek. Zo’n plek waar je altijd wel weer 
naar toe wilt en die nooit verveelt. Misschien zelfs wel om de hoek of in je eigen tuin. Het zou 
leuk zijn als je de plek beschrijft en waarom die plek zo dierbaar is. Ellen Smal heeft hieronder 
al het spits afgebeten en we hopen dat er op de site onder het kopje ’favoriete plek’ nog vele 
zullen volgen. Stuur het stukje naar webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl 

Anne-Marie Fondse 
 
MIJN FAVORIETE PLEKJE 
Eigenlijk is het geen plekje maar een plek. Wij wonen aan het Wolderwijd en ik fiets dagelijks 
langs de rietkraag naar de stad. Het water is altijd anders en toch hetzelfde. Romantisch toch? 
Of het nou regent, hagelt of stormt, of juist bladstil is, in alle jaargetijden en op elk uur van de 
dag, ik blijf het mooi en bijzonder vinden. In het najaar hoor je de kleine zwanen die foerageren 
en zie je de zwermen spreeuwen die ’s avonds een geschikte boom zoeken om met zijn allen 
te gaan slapen.Maar ook op het water, in mijn mini-zeilboot, zie ik achter de rietkraag veel 
leven. Vechtende meerkoeten, baltsende futen, opvliegende zwanen (geen KLM) en in de 
winter zelfs een keer een vos op het ijs en een visarend bij een wak. Ook huizen er in het riet 
geheimzinnige vogels als roerdompen, die hoor ik wel maar ik zie ze niet. In het riet hoor je in 
de zomer de kleine karekiet en soms de grote. En sinds een paar jaar zijn de bermen langs het 
fietspad ook heel boeiend, want ingezaaid met wilde planten. Een feestje om daarlangs te 
wandelen en fietsen! Het plan is om hier in juli met de KNNV een inventarisatie te doen, samen 
met vertegenwoordigers van de gemeente Harderwijk. Dit in het kader van het thema van dit 
jaar: natuur in dorp en stad. 
Ik ben heel benieuwd naar het favoriete plekje dichtbij huis - van andere KNNV-ers. 

Ellen Smal 

mailto:webmaster@noordwestveluwe.knnv.nl
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DE  OPMERKER  
Een natuurrubriek, waarin iemand iets opmerkelijks te melden heeft  
Dubbelstrategie 
Volgens het Handboek voor opleiding tot natuurgids (1982) ‘verplaatsen trekvlinders zich van 
hun gewone levensruimte (Z.-Europa of N.-Afrika) naar een ander gebied waar ze zich 
voortplanten. De nakomelingen keren praktisch niet of helemaal niet naar het zuiden terug.’ Als 
voorbeeld van dit trekgedrag wordt de atalanta genoemd. In november 2014 werden meer dan 
2000 (!) dagvlinders van deze soort waargenomen in ons land. We kunnen gevoeglijk 
aannemen, dat deze atalanta’s hebben geprobeerd hier te overwinteren. Zelf ontdekte ik in de 
warme novembermaand (zie foto) een tiental atalanta’s, dat zich tegoed deed aan het sap van 
een bloedende berkenboom. In de eerste maanden van 2015 zijn bij de Vlinderstichting 
diverse meldingen binnengekomen van actieve (lees: zonnende) atalanta’s. 

In 1998 kreeg ik in het kader van de destijds door het IVN 
Apeldoorn georganiseerde vlindercursus een 
indrukwekkende vragenlijst toegestuurd over het trekgedrag 
van met name de atalanta. Op de allereerste vraag  ‘waarom 
de atalanta niet in Spanje blijft’ heb ik onder meer 
geantwoord dat dit de vlinder in biotopen brengt, die anders 
wellicht onbereikbaar zouden zijn. Het trekgedrag zorgt op 
die manier voor een uitbreiding van geschikte leefgebieden 
om zich voort te planten. En wie weet zorgen de 
verschillende klimatologische omstandigheden in de 

Najaarsgeneratie atalanta op  verblijfplaatsen voor maximale overlevingskansen. De  
bloedende berk   trekvlinder kan op die manier immers profiteren van gunstige 
     omstandigheden in 
onze gematigde streken en zich in de koude winter 
gerieflijk terugtrekken in warmere contreien. 
Overwinterende atalanta’s zijn de laatste jaren heel 
normaal geworden. Een aantal jaren geleden (zie foto) 
zag ik enkele exemplaren foerageren op de vroeg in het 
voorjaar bloeiende wilgenkatjes. Atalanta’s kunnen door 
de gewijzigde klimatologische omstandigheden bij wijze 
van spreken van twee walletjes eten. De overwinterende 
populatie is al in het voorjaar paraat en kan zich hier 
vroeg voortplanten. Daarna komen een paar maanden 
later de soortgenoten uit zuidelijker streken, die hetzelfde 
doen. Op die manier maakt de vlinder gebruik van een 
dubbelstrategie. Mochten onverhoopt door een strenge 
winter in onze contreien atalanta’s er niet in slagen te           Overwinterde atalanta op           
overleven dan kunnen we later in het seizoen altijd nog        wilgenkatje  
rekenen op de invasie uit het zuiden.      

Harm Werners 
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BERICHT VAN VOGEL-PIET AAN JAN-KANARIE. 
Jan! Mega bericht ontvangen. In Beijum is een Yank gespot, Jizz : klein, grijs, plomp vogeltje, 
zaadeter. Ik ben gisteren al geweest, met zo’n vijftig man bosjes geklopt en na een paar uur 
was het: Tick! Daar was-ie, een lifer , voor ’t laatst in Nederland gezien in 1962. Tot nu toe was 
het mijn ergste schaamsoort, maar na gisteren kan hij dan eindelijk van mijn lijst af. Zou echt 
wat geweest zijn, als ik deze grijze junco had moeten dippen… 
 
Tja lezers, wat moet je met zo’n bericht als je niet thuis bent in de Twitch-terminologie, op zich 
is dit ook al een mooi woord voor galgje. Ik zal jullie maar eens wijzer maken. Een twitcher is 
een persoon, meestal een mannelijk persoon, die enorme afstanden aflegt om vogels te zien. 
Nou ja, vogels, het moet wel iets bijzonders zijn, iets zeer zeldzaams. En zien is ook niet het 
juiste woord, je spot ze met een enorme camera of verrekijker en als ’t even kan fotografeer je 
zo’n exemplaar dan ook nog. 
Een Mega is een enorm zeldzame soort. Een Yank is een dwaalgast uit Noord-Amerika. Jizz is 
de afkorting van general impression of size and shape; Tick! Is de kreet die vogelaars naar 
elkaar roepen als ze het beest hebben gespot. Een lifer is een nieuwe soort om van je lijstje af 
te vinken. Een schaamsoort is de vogel die nog steeds niet gezien is door een vogelaar (al die 
anderen hebben hem dan al wel kunnen afvinken). Dippen tenslotte is een soort waarvoor je 
op pad bent gegaan missen, (en die andere vogelaars hadden hem dus wel gezien). 
Fantastisch toch, al die kreten van en voor insiders. Nou moet ik nog even oefenen voor de 
volgende keer als ik met Nico meeloop bij een vogel-excursie… 

  Ellen Smal 
 
 
 
…… VERTELT! 
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Lever eens een leuk verhaal in…  
…… vertelt! is een nieuwe pagina op de website met korte verhalen en waarnemingen van 
afdelingsgenoten. Om er een levendige pagina van te maken is het leuk als u af en toe eens 
een leuke belevenis opstuurt naar onze webmaster Frank ten Bolscher. 
Een leuke situatie tijdens het klussen in het veld, een vermeldenswaardige natuurbelevenis of 
een fraaie waarneming. Maar dan niet alleen de naam van het beestje of het vlindertje 
doorgeven, maar het hele verhaal. 
Ik zie uit naar uw bijdrage! 
…… vertelt!, ga er eens kijken. 
…… vertelt!,ga eens schrijven! 

Nico Hoogteyling 
 
Hoe meer ik over de natuur leer, hoe meer ik me verbaas. 
De planten en dieren hebben vaak zo leuke (Nederlandse) namen dat het me inspireerde om 
verhaaltjes te schrijven waarin de namen verweven zijn. 
Dit eerste verhaaltje bevat veel vogelnamen, weet u ze te vinden? 
De oplossing zal in het volgende Linnaeusklokje komen. 
 
BURGEMEESTER ZIET ABRAHAM 
Op de eerste verdieping staat de burgemeester met zijn vrouw klaar om de grote trap af te 
dalen en zich onder de gasten te begeven. Hij ziet zijn secretaris en een paar raadsleden 
tussen de andere gasten staan. Het verdere gezelschap bestaat voornamelijk uit familie, 
vrienden en middenstanders van zijn gemeente, Vinkeveen. De burgemeester trekt zijn das 
nog eens recht, krult zijn snor en loopt met zijn vrouw aan de arm de trap af. De genodigden 
kijken op van hun drankjes en zien het echtpaar aankomen. Jan van Gent, de buurman, is de 
eerste om de burgervader te feliciteren met zijn 50e verjaardag. Daarna volgen de andere 
gasten. Langzaam loopt het gezelschap naar de grote “living”, waar de vrouw van de jarige 
een toost uitbrengt op haar echtgenoot. Raadslid Wilhelmus de Jager komt met een groot 
cadeau namens het voltallige college. Het is een bronzen beeld van 3 opvliegende flamingo’s. 
Het is algemeen bekend dat hun baas in zijn vrije tijd graag vogels gaat spotten. Het cadeau 
valt dan ook erg in de smaak. Ook krijgt de jarige een schilderij gemaakt door een plaatselijk 
bekend schilder. En verder nog diverse nuttige cadeaus zoals een design-kurkentrekker en 
dito notenkraker, en een vacuvin om wijn langer te kunnen bewaren. Het is geen geheim dat 
de jarige er een bourgondische levensstijl op na houdt. 
Menigeen is hier voor het eerst, en kijkt zijn ogen uit naar de moderne kunst aan de muren. 
Ook hangen er foto’s van de zeldzame blauwe ekster en de fraai gekleurde bijeneters, 
gefotografeerd tijdens een vogelreis in Spanje. 
De oudste zoon Mees gaat aan de antieke vleugel zitten en speelt bekende deuntjes en tante 
Riet, zangeres in het achtergrondkoortje van Marco Borsato, neuriet zachtjes mee. Dochter 
Merel zal later nog zingen voor de gasten. 
De catering wordt verzorgd door het nabijgelegen van der Valk hotel, en de hapjes en drankjes 
smaken voortreffelijk. Er zijn gevulde kwarteleitjes, toastjes ganzenpatê, beluga-kaviaar en 
gerookte zalm op een schijfje komkommer, en nog meer heerlijks. Ook is er een buffet van 
exotisch fruit, en allerlei heerlijke smaakjes ijs voor de zoetekauwen. 
Naarmate de avond vordert en de nodige alcoholische versnaperingen zijn genuttigd, komen 
de tongen los. Neef Arend vertelt een mop en zijn toehoorders gieren van de lach. Dat werkt 
zeer aanstekelijk en er worden steeds gedurfder moppen getapt. 

http://www.knnv.nl/afdeling-noordwest-veluwe/waarnemingen
http://www.knnv.nl/afdeling-noordwest-veluwe/waarnemingen
http://www.knnv.nl/afdeling-noordwest-veluwe/waarnemingen
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Ook “bromsnor en baardmans” worden op de hak genomen. Hiermee worden de 
burgemeester (met snor) en zijn vogelvriend (met baard) bedoeld. 
De hond ligt braaf in haar mand in de keuken en krijgt af en toe iets lekkers toegestopt. Ze is 
afgepeigerd van de wandeling die middag langs de Vinkeveense plassen, en het achter de 
wilde eenden aanhollen. “Dat komt omdat ze niet meer zo jong en fit is”, zegt dochterlief tegen 
haar vriend bij wie ze op schoot zit. “Het was buiten kouder dan ik dacht en ik was bang dat ik 
snipverkouden zou worden, maar dat valt gelukkig mee. Ik ga vanavond een aria uit Der 
Vögelhändler zingen en dan is een lekneus niet echt handig”. 
Moeder komt de keuken in op zoek naar dochterlief en vindt zo de tortelduifjes. 

Ati Vijge-Spijkman 
 
 
EVEN VOORSTELLEN... 

 In het vorige ‘Linnaeusklokje’ heeft Chris Herzog zich 
voorgesteld als nieuw (en enig) redactielid. Hij meldde dat er 
iemand schijnt te zijn die wellicht de redactie wil versterken. 
Hoewel hij dat toen nog niet kon weten, blijk ik dat nu te zijn. 
Mijn naam is Nico de Jong, vijf jaar geleden in Ermelo 
neergestreken na vier jaar vrijwilligerswerk in Rundu, Namibië. 
Voor die tijd was ik 40 jaar biologieleraar in Zwijndrecht. Het 
leraarschap houdt in het algemeen in dat je van alle markten thuis 
moet zijn. Wat de natuur betreft heb ik dan ook een brede 
belangstelling, al gaat die zich de laatste jaren wat meer 
toespitsen op vogels en zoogdieren. 
Zo heb ik wereldwijd 1369 van de 10695 vogelsoorten in het wild 
gezien, dat is 12,8% van wat er op deze aardbol rondvliegt. (Het 
merkwaardige is dat de steenuil daar nog niet bij hoort, daar 

moeten we toch eens wat aan doen!) Van de zoogdieren beperken mijn waarnemingen zich tot 
203 van de 5409 soorten wereldwijd, dat is 3,75%. Dat lagere percentage ligt ook voor de 
hand want de grootste groepen zoogdieren zijn knaagdieren die, als je ze al te zien krijgt, veel 
te snel zijn om te determineren, en vleermuizen die ook al lastig op naam te brengen zijn 
zonder speciale apparatuur. 
Dan is het overzichtelijker om gespecialiseerd te zijn in b.v. stekelsnuitwormen met 26 soorten 
in Nederland, hooiwagens met 30 soorten in Nederland, duizendpoten met 43 soorten in 
Nederland of oorwormen met 7 soorten in Nederland. 
Zo kan ik vast nog een heleboel van de lezers van dit blad leren. 
Redactionele ervaring heb ik wel. Onder meer ben ik jarenlang niet alleen aquarium- en 
terrariumhouder geweest maar ook hoofd- en eindredacteur van ‘Het Aquarium’, het landelijke 
blad dat destijds in een oplage van 10.000 in de bus viel bij alle leden van verenigingen, 
aangesloten bij de NBAT (Nederlandse Bond Aqua Terra). 
Nu kijk ik ernaar uit mijn vrije tijd deels in te vullen met het Linnaeusklokje, genoemd naar een 
van de mooiste plantjes ter wereld Linnaea borealis. Geen wonder dat Linnaeus, onze grote 
18e-eeuwse naamgever, deze soort naar zichzelf genoemd heeft. Dat zou ik vermoedelijk ook 
gedaan hebben maar daarvoor ben ik zo’n 200 jaar te laat geboren. 

Nico de Jong 
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LOF DER LUIHEID 
In een Roots van september 2011 (voor 25 cent bij Het Goed gekocht) staat een leuk artikel 
over luiheid. Anders dan veel mensen denken, ben ik in mijn hart superlui, dus het onderwerp 
sprak me erg aan. Hierbij een impressie: 
Zoöloog Joan Herbers onderzoekt al dertig jaar hoe wilde dieren hun tijd en energie precies 
verdelen. Het blijkt dat dieren tweederde van hun tijd doorbrengen met zitten, liggen, 
dommelen, uitrekken, slapen en wachten tot er iets gebeurt. Dieren zoeken als ze dan toch 
iets moeten doen altijd naar de minst vermoeiende manier om een taak uit te voeren. Naast de 
winterslaap is er ook een zomerslaap; in Spanje kun je zomerslapende slakken vinden op het 
blad van agaves. En ook kolibries die geweldig actief lijken met hun zestig vleugelslagen per 
seconde zitten 80% van hun tijd bewegingloos op een tak te slapen.  
Dan nu het slechte nieuws: Westerse mensen besteden veel tijd aan werk, door de 
informatietechnologie is de productiviteit in de VS de afgelopen vijfentwintig jaar met 70% 
toegenomen! En dat terwijl de slimste mensen vaak lui blijken te zijn. Dat zijn de mensen die 

altijd zoeken naar manieren om onder vervelende klussen uit te komen of het zichzelf 
makkelijker te maken en zo bijvoorbeeld uitvindingen doen die ook anderen ten goede komen. 
In mijn geval is Lets Harderwijk opgericht omdat ik te lui ben om mijn eigen fiets schoon te 
maken. En ik hoop dat door Lets op te richten ook andere mensen manieren hebben 
gevonden om klussen waar ze een hekel aan hebben uit te besteden aan anderen die 
diezelfde taken wel leuk vinden. 
Rust. Veel mensen in onze samenleving die klagen over slapeloosheid, lijden in feite aan een 
chronisch gebrek aan rust. Mensen die wel genoeg rust nemen, presteren beter op hun werk 
en zijn gelukkiger. Ook hebben ze een mooiere huid en blijven beter op gewicht (ik zou 
zeggen, doe je voordeel met deze kennis; het spaart bezoek aan sportschool en 
schoonheidsspecialist uit). 
Middagdutjes leiden uiteindelijk tot betere prestaties: piloten die overdag 45 minuten sliepen, 
verbeterden hun prestaties met 34% en hun waakzaamheid groeide zelfs met 54%! Laten 
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slapen die mensen… Er worden verschillende soorten rust beschreven, een ervan is sociale 
rust: tijd doorbrengen met vrienden. En niet onbelangrijk: seks valt ook onder sociale rust. 
In de VS bestaat het fenomeen ‘Sleep At Work Day’: een initiatief om werkgevers ervan te 
overtuigen dat het zinvol is werknemers toe te staan om een dutje te doen op de werkvloer, 
ook wel ‘powernap’ genoemd.  
Mijn conclusie is dat we er goed aan zouden doen het voorbeeld van de natuur te volgen; bij 
dezen trek ik me terug in mijn luie stoel: laat de boeren maar dorsen! 

Ellen Smal 
 

 
OVER BEESTJES GESPROKEN 
In het algemeen zijn natuurvrienden geïnteresseerd in het wel en wee van grote en kleine 
dieren, waaronder kevers en zo. Maar dan denk je niet meteen aan kakkerlakken en ook 
fervente natuurvrienden zijn niet blij als de kakkerlakken in huis over het aanrecht lopen. Maar 
weet u? Kakkerlakken blijken een persoonlijkheid te hebben. Dit is onderzocht en na te lezen 
bij nu.nl.  
Degene die mij daarop opmerkzaam maakte is een 
student psychologie, Koen van der Kooij, die vraagtekens zet bij het 
nut van zo’n onderzoek. Hij vraagt zich af: “is dat wel zo, hoe 
weten jullie dat?” en: “wat is in vredesnaam het nut van 
zo’n onderzoek?” 
Koen zocht het originele artikel op en leerde dat er sprake 
was van een vorm van democratie in de onderzochte 
groep kakkerlakken. Hij was zacht uitgedrukt niet erg 
onder de indruk van de bewijsvoering. En (ik citeer) 
”wanneer algemeen geaccepteerd zou zijn dat 
kakkerlakken een persoonlijkheid hebben gaan mensen zich nog zorgen 
maken dat ze een klein kakkerlakje verdrietig hebben gemaakt door 
hun moeder dood te trappen.” 
Tja, dat zou jammer zijn, mensen hebben al genoeg zorgen zou je zeggen. Maar ja, er is ook 
een hoop verdriet op de wereld, en als je door zo’n beestje niet dood te trappen kunt 
voorkomen dat een kindje kakkerlak gaat huilen…ik moet ineens denken aan de oever van de 
Rotte, waar een kikker luid zat te wenen. Die kikker en haar zoontje zijn onsterfelijk geworden 
door zo’n lied. Zou het niet leuk zijn een lied te schrijven voor een kakkerlak die er ook niets 
aan kan doen dat mensen van hem/haar griezelen? Was Drs. P. er nog maar, die zou er wel 
raad mee weten.  
Koen bedankt voor je verhaal!  

 

Ellen Smal 
 

 



WERKGROEPEN        netnummer    0341 

 

Fotografiewerkgroep  Steef Klaassen   steef@solcon.nl   414827 

Camera Natura   Ria Thijs    ria.thijs@planet.nl   253509 

Landschapsbeheer  Han van der Brug   hbvanderbrug@hetnet.nl  551420 

     Aart Brons    aartbrons@upcmail.nl  561389 

    Dick Rhebergen   dick.rhebergen@hetnet.nl 554633 

     Michiel de Vries   michieldevries10@gmail.com 419711 

Coördinator cursussen  Henk Oliedam   henkoliedam@upcmail.nl  551643    

KNNV-leden Natuur-  Tjalling van der Meer (secr.) tjalling.ellen@caiway.nl  420199 

Beschermingswerkgroep   

met Vogelbeschermingswacht Jaap Schröder   schroder.zoomers@caiway.nl 416324 

Paddenwerkgroep   Hans Fondse   jmfondse@gmail.com  557276 

     Henk Oliedam   henkoliedam@upcmail.nl  551643 

Coördinator planten-   

activiteiten    Anne-Marie Fondse  jmfondse@gmail.com  557276 

Promotiewerkgroep  Jan Willem Jonker                      j.jonker380@upcmail.nl             554302 

Vlinderwerkgroep   Betty Dekker   ecdekker@solcon.nl  706030 

     Harm Werners   harmwerners@hotmail.nl  356291 

Coördinator vogel-   Hans Fondse   jmfondse@gmail.com  557276 

activiteiten    Ronald Vossebelt   ronald@ronaldvossebelt.nl 844277 

Werkgroep Gebiedenboek Lex Groenewold   a.w.groenewold@hetnet.nl 561741 

Werkgroep Natuurgegevens Lex Groenewold   a.w.groenewold@hetnet.nl 561741 

     Dick Dooyewaard   dick.dooyewaard@gmail.com 254538 

     Nico Hoogteyling   niebrie@solcon.nl   554461 

     Peter Pfaff    p.pfaff38@gmail.com 

De Wandeling                             Anne Norg                                 annenorg@gmail.com                266134 

                                                   Marian de Keijzer                       m.keijzer13@upcmail.nl             553805 

Werkgroep 

Landelijke Jongeren  www.knnv.nl/lj   lj@knnv.nl 
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AGENDA 
 
april 
  5 Pasen 
  6 Pasen 
11 Fotowerkgroep Buitenactiviteit 
12 Vogelexcursie Harderbroek/Harderbos 
15 Wandeling Stakenberg 
18 Dagexcursie Kievitsbloemen Hasselt 
21 Fotowerkgroep 
26 Wandeling Voorthuizen 
27 Koningsdag 
 
mei 

  5 Bevrijdingsdag 
  9 Gewestelijke Excursie Kootwijk 
14 Hemelvaartsdag 
16 Fotowerkgroep Buitenactiviteit 
17 Wandeling 
23 Dagexcursie Vlinders Bargerveen 
24 Pinksteren 
25 Pinksteren 
26 Fotowerkgroep 
27 Plantenexcursie Drentse Aa 
30 Combi-excursie Essenburgh/Bloemkampen 
 
juni 
  3 Avondexcursie Planten Vanenburg 
  6 Vroege Vogelexcursie Vanenburg 
  6 (Schaapscheerdersfeest Ermelosche 
Heide) 
  6 Ringslangenexcursie 
13 Fotowerkgroep Buitenactiviteit 
17 Wandeling Oldenaller 
20 Plantenexcursie Leemputten 
23 Fotowerkgroep 

27 Dagexcursie Vlinders Leusveld 
 
juli 
  1 Middagexcursie Bermen Harderwijk 
  4 Dagexcursie Purperreigers Zouweboezem 
15 Wandeling 
18 Plantenexcursie Veenplassen Kortenhoef 
19 Middagexcursie Vlinders Harderwold 
 
augustus 

13 Middagexcursie Sleedoornpages Nunspeet 
16 Wandeling 
21 Nachtvlinderinventarisatie Vanenburg 
22 Inventarisatiedag Vanenburg 
26 Landgoed Erica Heide en Klokjesgentiaan 
29 Inventarisatiedag Vanenburg (reserve) 
 
september 

  5 Ochtend Fotowerkgroep 
  5 Paddenstoelenexcursie Drie middag 
11 Nationale Nachtvlindernacht 
Groevenbeekse hei 
16 Wandeling 
19 Dagexcursie Hoge Veluwe 
22 Fotowerkgroep 
26 Spinnen- en insectenexcursie 
27 Wandeling Schaffelaar Barneveld Planten 
 
oktober 
  3 Dagexcursie Vogels Zeeland 
10 Paddenstoelen Leuvenum 


